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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 14  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 17

140 1140 1 رویرهش   رویرهش   2828 هبنشود   هبنشود یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   ,143هکس 1 10 , 000143, 1 10 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   86مهرد ,08086 , 080

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   133,250هکس , 000133,250 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 1 1 , 2 002 1 1 , 2 سیئوس00 سیئوس کنارف   328,300328کنارف ,300

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 80هکس , 150 , 00080 , 150 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع237,400237,400رالد ناتسبرع لایر   ,84لایر 18084, 180

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 50هکس , 130 , 00050 , 130 , وروی000 ژورن315,680315,680وروی ژورن نورک   30نورک ,60030 ,600

رایع رایع   1818 یالط   13,076یالط , 00013, 076 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ359,910359,910دنوپ نپاژ نینی   دصکی   22دصکی 1 ,31022 1 ,310

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
((2727))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 135135))

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

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

زا 132 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 10  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 20  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 12  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 38

( یهگآ دادعت 33  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 46

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

( یهگآ دادعت 14  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 66

( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 76

( یهگآ دادعت 13  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 80

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

( 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  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) ناوخ کالپ   " 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 5  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

( 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 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

( یهگآ دادعت 1  " ) کیتاموتا یا  هشیش  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

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

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

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

( یهگآ دادعت 14  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژرپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

( یهگآ دادعت 4  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

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

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

( یهگآ دادعت 4  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

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

( یهگآ دادعت 17  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 116

( یهگآ دادعت 6  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 117

( یهگآ دادعت 14  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 122

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 131

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

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

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

( یهگآ دادعت 10  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 131

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 132

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اپیاس هورگ  یناگرزاب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناریا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5708697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا مرن  هارمه  هب  وردوخ  یاه  هداد  زیلانآ  تست  هاگتسد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: saipacorp.com pur.saipacorp.comنفلت تیاسبو تیاسبو
auc.saipacorp.com

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092935000054 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709169 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایرتشم 09627  اب  طابترا  تیریدم  یارب  هچراپکی  هناماس  یربهار  یمومع  هصقانم  یرازگرب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

نفلت  - ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  باداش  شبن خ  یلامش  رهشناریا  نارهت خ   ، 1583746911 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
84121556

:: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتراظن5708883 هناماس  حرط  یزاس  هدایپ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 9)هصقانم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

رازفا رازفا مرن   مرن هارمه   هارمه هبهب   وردوخ   وردوخ یاه   یاه هداد   هداد زیلانآ   زیلانآ تست   تست هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 11

نایرتشم نایرتشم اباب   طابترا   طابترا تیریدم   تیریدم هچراپکی   هچراپکی هناماس   هناماس یئوگخساپ   یئوگخساپ تامدخ   تامدخ یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ll یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 22

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

هنایم دالوف  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090450000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5708758 :: هرازه هرازه :: 1401/07/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم هنایم  دالوف  ءایحا  دحاو  ( ABB-Siemens  ) نویساموتا یاه  متسیس  یور  رب  ( Data Logger  ) رگالاتید رورس  یزادنا  هار  بصن و  نیمات ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ  دادرارق  سیونشیپ  رضاح و  دانسا  رد  جردنم  طیارش 

هنایم  دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نویساموتا تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ  هنایم  رتفد  یناگرزاب  دحاو  لیوحت  یکناب  همانتنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

16:00 تعاس : 1401/10/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هنایم دالوف  عمتجم  نهآ ، هار  هاگتسیا  بنج  هنایم ، یقرش ، ناجیابرذآ   ، 5346179111 یتسپ :  دک  هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ts.tpww.ir :: عبنم تعاس 8:45عبنم  - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EPC تروص هب  نارهت  بالضاف  تکرش  اداکسا  متسیس  یارجا  ینف  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

بالضاف تکرش   :: 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

(( ABB-S iemensABB-S iemens  ) ) نویساموتا نویساموتا یاه   یاه متسیس   متسیس یور   یور ربرب   ( ( Data LoggerData Logger  ) ) رگالاتید رگالاتید رورس   رورس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 33

اداکسا اداکسا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ینف   ینف یبایزرا   یبایزرا ناونع : : ناونع 44
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

شیک دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

م ع / / 1401/01 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/6/27  یرادا  تقو  رد  دانسا  دیرخ   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709935 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/07/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یتینما ینمیا و  یاه  متسیس  تارباخم و  تدورب ، بالضاف ، بآ ، قرب ، زا  معا  یتاسیسات  یاه  متسیس  هیلک  تاریمعت  یرادهگن و  یربهار ، یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 47.925.657.464  یسانشراک  هیاپ  تمیق 

غلبم دانسا  دیرخ  تراجت -  کناب  هرامش 101022900 باسح  هب  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  غلبم 2.396.000.000  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یسانشراک  یهگآ و  پاچ  هنیزه  تراجت -  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر   3.000.000

نامزاس  تاسلج  نلاس  ییاشگزاب   :: سردآ سردآ
نفلت 07644421732  تالماعم  نویسیمک  هناخریبد  شیک ، دازآ  هقطنم  نامزاس  یئانس  نابایخ  شیک ، هریزج  یزکرم .  رتفد  سردآ  : هصقانم دانسا  تفایرد و  لحم 
سکف 02188797480  02188872235 نفلت 9 - هرامش 45 ، شیک ، نابایخ  شبن  کدوک ) ناهج   ) یناقح دیهش  هارراهچ  زا  دعب  اقیرفآ ، هارگرزب  : نارهت رتفد  سردآ 

07644421732 :: نفلت :: Kish.irنفلت تیاسبو تیاسبو

02188797480 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یاه یاه متسیس   متسیس وو   تارباخم   تارباخم تدورب ،  ،  تدورب بالضاف ،  ،  بالضاف بآبآ ،  ،  قرب ،  ،  قرب زازا   معا   معا یتاسیسات   یتاسیسات یاه   یاه متسیس   متسیس هیلک   هیلک تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن یربهار ،  ،  یربهار ناونع : : ناونع
یتینما یتینما وو   ینمیا   ینمیا
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نارهت بالضاف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005420000072 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5708280 :: هرازه هرازه :: 1401/07/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت  بالضاف  تکرش  ( EM/PM  ) یا هنایار  هکبش  رازفا و  تخس  تازیهجت  هیلک  یزادنا  هار  بصن و  یربهار ، ینابیتشپ ، یرادهگن ، تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  بالضاف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تکرش ( EM/PM  ) یا هنایار  هکبش  رازفا و  تخس  تازیهجت  هیلک  یزادنا  هار  بصن و  یربهار ، ینابیتشپ ، یرادهگن ، تامدخ  ماجنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
نارهت بالضاف 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   755,000,000 نیمضت :  غلبم 

بالضاف تکرش  هجو  رد  یدقن  شیف  تروص  هب  ای  یکناب و  همانتنامض  تروصب  ار  دوخ  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  یتسیابیم  هدننک  تکرش  نیمضت :  تاحیضوت 
تلهم رد  هتسبرد  تکاپ  رد  فلا ) تکاپ  ) نیمضت لصا  یتسیاب  دیامن و  زیراو  دک 68296  یتعیرش  هبعش  تلم  کناب  دزن  باسح 1229948072  هرامش  هب  نارهت 

.ددرگ  میلست  نارهت  بالضاف  تکرش  هناخریبد  هب  ررقم 
10:00 تعاس : 1402/01/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

بالضاف تکرش  کالپ 14  مشش  هشیدنا  شبن  هشیدنا  نابایخ  یتشهب  دیهش  نابایخ  نارهت   ، 1568834613 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نارهت

:: 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

نیون داصتقا  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

0628-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش ات  خروم 1401/06/28  حبص  تعاس 8  زا   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم یرادا  تقو 

داصتقا یایند   :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5708672 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس چیئوس  لوژام و  رتور ، یکیزیف  بصن  لیوحت و  لمح ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگآ رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نویلیم  کی  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینابیتشپ  هرادا  لوا  کالپ 17 ط  رایدنفسا  راولب  یناجنسفر  یمشاه  هارگرزب  یوربور  رعصیلو  نارهت خ   :: سردآ سردآ
نیون داصتقا  کناب  هناخریبد  رایدنفسا پ 24  راولب  یناجنسفر  یمشاه  هارگرزب  یوربور  رصعیلو  نارهت خ 

24594217-24594233 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

24594287 :: 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

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یربهار ، ، یربهار ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ یرادهگن ، ، یرادهگن تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
یایا هنایار   هنایار هکبش   هکبش وو   رازفا   رازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت هیلک   هیلک

66

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس وو   لوژام   لوژام رتور ، ، رتور یکیزیف   یکیزیف بصن   بصن وو   لیوحت   لیوحت لمح ، ، لمح دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 77
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رازفا5708697 مرن  هارمه  هب  وردوخ  یاه  هداد  زیلانآ  تست  هحفص 5)هاگتسد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتراظن5708883 هناماس  حرط  یزاس  هدایپ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 9)هصقانم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرهش5709544 یریوصت  شیاپ  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  هحفص 9)یراذگاو  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یلزناردنب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

eauc.setadiran.ir :: عبنم 1401/07/21-08:00عبنم ات 11:00-1401/06/28 زا  :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 : یتراپ هرامش  نالیگ /  ناتسا :  نالیگ /  ناتسا  یلزناردنب  یرادرهش  رازگ :  هدیازم  هاگتسد  مان   / 1001005230000013 هدیازم :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسا دغارچ /  تاعطاقت  یا  هرط  یاهریت  یور  رب   LED ریغژعتم مایپ  یاهولبات  بصن  زاین و  دروم  تاعطق  مزاول و  هیلک  دیرخ  یتراپ :  حرش   / 1101005230000025
لاسرا تلهم   / 08:00-1401/07/21 ات 11:00-1401/06/28 زا راشتنا :  خیرات   / 40,000,000,000 یلایر :  شزرا  هیاپ  تمیق  اهالاک /  ریاس  الاک :  هورگ  نالیگ /  یتراپ : 

08:00-1401/07/21 ات 11:00-1401/06/28 زا داهنشیپ : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

غارچ غارچ تاعطاقت   تاعطاقت یایا   هرط   هرط یاهریت   یاهریت یور   یور ربرب     LEDLED  ریغتم ریغتم مایپ   مایپ یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   زاین   زاین دروم   دروم تاعطق   تاعطق وو   مزاول   مزاول هیلک   هیلک دیرخ   دیرخ 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 132 ھحفص 9 
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ناجنسفر یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

news.rafsanjan.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینتب یسرپ  شرفگنس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتخت نابایخ  ناجنسفر ، سردآ  هب  یزکرم  یرادرهش  رد  عقاو  اهدادرارق  روما  رتفد   :: سردآ سردآ
یزکرم یرادرهش  هناخریبد  لیوحت 

034  - 34258701-5 :: نفلت :: news.rafsanjan.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

زیربت هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  هخروم 1401/6/28  هبنشود  زور  زا   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هخروم 1401/6/31 هبنشجنپ  زور   14:30

یقاس  :: عبنم اتعبنم هخروم 2/1401/7  هبنش  زور  تعاس 8  زا   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
زور تعاس 11  ات  یکیزیف  تروص  هب  هخروم 12/1401/7 -  هبنش  هس  زور  تعاس 8 

هخروم 1401/7/12 هبنش  هس 

5708259 :: هرازه هرازه هسدکدک   زور  تعاس 14:30  تاداهنشیپ  ییاشگزاب  خیرات   - 1401/07/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
هخروم 1401/7/12 هبنش 

 ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  یمومع و  هصقانم  قیرط  زا  ار  ریز  یکیفارت  هژورپ  ییارجا  تایلمع  هدش  ذخا  یاه  زوجم  دانتسا  هب  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو   ( Www.Setadiran.ir

غلبم 12/000/000/000 هب  هیلوا  دروآ  رب  یغالبا  تالحم  ریاس  رانکیاچ و  رکاذ ، نادیهش  ناجیابرذآ ، راولب  یکیفارت ،  درس  گنر  اب  یروحم  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  - 1
 ( هینبا ای  یربارت  هار و  هتشر  رد  هیاپ 5  لقادح  نتشاد  لایر (  غلبم 600/000/000  هب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  لایر و 

دوب دهاوخ  اه  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نواعت راک و  هرادا  بنج  ناجیابرذآ -  نابایخ  رد  عقاو  هقطنم 4  یرادرهش  هناخ  ریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ
زیربت یرادرهش  نامتخاس  یبونج ،  راز  هلال  یدازآ ،  نابایخ  رد  عقاو  زیربت  یرادرهش  هسلج  قاتا  ییاشگزاب  لحم 

:: 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

ینتب ینتب یسرپ   یسرپ شرفگنس   شرفگنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

یکیفارت یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1010

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یزکرم ناتسا  هناتسآ  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005738000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5708883 :: هرازه هرازه :: 1401/07/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناتسآ یرادرهش  یتراظن  هناماس  حرط  یزاس  هدایپ  داهنشیپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزادنا هار  بصن و  لقن  لمح و  ، هیهت

لیوحت تست و 
شزومآ 

یتناراگ
شورف  زا  سپ  تامدخ 

یزکرم  ناتسا  هناتسا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هناتسآ  یرادرهش  یتراظن  هناماس  حرط  یزاس  هدایپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

15,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزرواشک کناب  دزن  هناتسآ  یرادرهش  یراج 750796721  باسح  هب  یزیراو  یکناب  شیف  ای  لایر  غلبم 750.000.000  هب  یکناب  همانتنامض  نیمضت :  تاحیضوت 

 411417691997 یداصتقا :  دک   14002443087 هناتسآ :  یرادرهش  یلم  هسانش 
14:00 تعاس : 1401/07/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یسردم نادیم  یتشهب -  دیهش  نابایخ  هناتسآ -  رهش   ، 3871836411 یتسپ :  دک  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094694000034 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5708944 :: هرازه هرازه :: 1401/07/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داهج  نادیم  لپ  یاه  هدرن  یزاسزاب  تمرم و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیربت  راهچ  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

داهج نادیم  لپ  یاه  هدرن  یزاسزاب  تمرم و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1401/10/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

داهج نادیم  لپ  یاه  هدرن  یزاسزاب  تمرم و   ، 5183875343 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  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

یتراظن یتراظن هناماس   هناماس حرط   حرط یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 111 1

لپلپ یاه   یاه هدرن   هدرن یزاسزاب   یزاسزاب وو   تمرم   تمرم ناونع : : ناونع 1212

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094694000032 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5708947 :: هرازه هرازه :: 1401/07/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مجنم  لپ  یاه  هدرن  یزاس  نمیا  ضیوعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیربت  راهچ  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

مجنم لپ  یاه  هدرن  یزاس  نمیا  ضیوعت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,950,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1401/10/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نواعت راک و  هرادا  بنح  ناجیابرذآ -  خ  زیربت -   ، 5183875343 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  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

زیربت هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094694000031 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5708949 :: هرازه هرازه :: 1401/07/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپماد  ناجیابرذآ و خ  راولب  یتالحم و  ناتسرامیب  یوربور  هدایپ  رباع  یاه  لپ  ییانشور  نیمات  یبارخ و  عفر  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیربت  راهچ  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یکشزپماد ناجیابرذآ و خ  راولب  یتالحم و  ناتسرامیب  یوربور  هدایپ  رباع  یاه  لپ  ییانشور  نیمات  یبارخ و  عفر  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   625,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1401/10/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسا نواعت  راک و  هرادا  بنج  ناجیابرذآ -  خ  زیربت -   ، 5183875343 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  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

مجنم مجنم لپلپ   یاه   یاه هدرن   هدرن یزاس   یزاس نمیا   نمیا وو   ضیوعت   ضیوعت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1313

هدایپ هدایپ رباع   رباع یاه   یاه لپلپ   ییانشور   ییانشور نیمات   نیمات وو   یبارخ   یبارخ عفر   عفر یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094694000030 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5708960 :: هرازه هرازه :: 1401/07/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یغالبا  تالحم  ریاس  رانکیاچ و  رکاذ ،  نادیهش  ، ناجیابرذآ راولب   ، یکیفارت درس  گنر  اب  یروحم  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیربت  راهچ  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یغالبا تالحم  ریاس  رانکیاچ و  رکاذ ،  نادیهش  ، ناجیابرذآ راولب   ، یکیفارت درس  گنر  اب  یروحم  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   600,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1401/10/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نواعت راک و  هرادا  بنج  ناجیابرذآ -  نابایخ  زیربت -   ، 5183875343 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  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

رهشرقاب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090592000017 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709164 :: هرازه هرازه :: 1401/07/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یضرع  یلوط و  یشک  طخ  یارجا  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  رهشرقاب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یضرع یلوط و  یشک  طخ  یارجا  یمومع  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   250,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1401/07/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادرهش یزکرم  نامتخاس  گنس  رهش  یوربور  - رهشرقاب مق - میدق  هداج  نارهت -   ، 1814177333 یتسپ :  دک  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1515

یضرع یضرع وو   یلوط   یلوط یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1616

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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دنزاش ناتسرهش  جرب  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001098342000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5709218 :: هرازه هرازه 08:00دکدک   تعاس :   - 1401/07/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دنزاش  ناتسرهش  جرب  یرایهد  هدننک :  رازگرب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اه  ریگ  تعرس  یزیمآ  گنر  یزاسزاب و  تلافسآ و  یریگ  هکل 

اه ریگ  تعرس  یزیمآ  گنر  یزاسزاب و  تلافسآ و  یریگ  هکل  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,600,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   125,000,000 نیمضت :  غلبم 

اه  ریگ  تعرس  یزیمآ  گنر  یزاسزاب و  تلافسآ و  یریگ  هکل  نیمضت :  تاحیضوت 
تعاس 08:00  1401/08/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزکرم  ناتسا :   :: سردآ سردآ
دنزاش  رهش : 

 3873176561 یتسپ :  دک 
جرب یاتسور 

:: 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

اهاه ریگ   ریگ تعرس   تعرس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   یزاسزاب   یزاسزاب وو   تلافسآ   تلافسآ یریگ   یریگ هکل   هکل ناونع : : ناونع 1717

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

بونج دادماب   :: عبنم :: 1401/07/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709544 :: هرازه هرازه :: 1401/07/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهش  یریوصت  شیاپ  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 64.367.750.000 

یسمش هام  دادرارق 18  تدم 

هتشر رد  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  هک  تیحالص  دجاو  ناراکنامیپ  طبریذ - یاه  نامزاس  زا  هطوبرم  طیارش  یاراد  تیحالص و  دجاو  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
غلبم نیمضت  اتفا -  زوجم  هارمه  هب  تاطابترا  هتشر  رد  یزیر  همانرب  تنواعم  تیحالص  همانیهاوگ  ای  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  تیحالص  دنتسه - هطوبرم 

ای تکراشم  قاروا  ای  یمالسا  یزکرم  کناب  تراظن  تحت  یکناب  ریغ  تاسسوم  زا  هدش  رداص  همان  تنامض  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر   3.500.000.000
دشابیم هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  رنب  پاچ  هنیزه  تبون و  ود  رد  یهگآ  جرد  هنیزه  کناب -  تسپ  هرامش 1000181356907  هدرپس  باسح  هب  دقن  هجو  زیراو 

رهشوب ردنب  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  مراهچ  هقبط  رد  عقاو  تاسلج  نلاس  اه  داهنشیپ  شیاشگ   :: سردآ سردآ
هقبط یزکرم -  یرادرهش  یرادرهش -  نادیم  رهشوب -  : سردآ : فلا تکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  راذگ  هصقانم  هاگتسد 

نامیپ روما  هرادا  مود - 

مان 88969737- تبث  رتفد  سامت 02141934  زکرم   07733340571 :: نفلت نفلت
85193768

setadiran.ir Bushehr.ir :: 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

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005111000062 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709631 :: هرازه هرازه :: 1401/07/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کارا  رهش  عطاقت  راهچ  رد  دنمشوه  ییامنهار  غارچ  بصن  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزکرم  ناتسا  کارا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

کارا  رهش  عطاقت  راهچ  رد  دنمشوه  ییامنهار  غارچ  بصن  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
14,373,497,250 یلام :  دروآرب 

 654,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   718,700,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/08/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یتشهب دیهش  یوک  زاف 2  یادتبا  یگدنزاسداهج  نابایخ  کارا   ، 3813993998 یتسپ :  دک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرهش یرهش یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1818

رهش رهش عطاقت   عطاقت راهچ   راهچ ردرد   دنمشوه   دنمشوه ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  زا  دنناوت  یم  هصقانم  دانسا  تفایرد   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  هس  زور  تعاس 8  ات  هخروم 1401/07/2 

یدازآ رصع   :: عبنم ردعبنم یکینورتکلا  تروص  هب  کرادم  یراذگراب   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هخروم 1401/05/13 هبنشجنپ  زور  تعاس 8  زا  رگ  هصقانم  طسوت  داتس  هناماس 

زا سپ  تکرش  هدرپس  اهنت  هخروم 1401/05/23 ـ  هبنشکی  زور  تعاس 8  ات 
خروم هبنش  هس  زور  تعاس 11  ات  یکیزیف : تروص  هب  یراذگراب 

5709764 :: هرازه هرازه هخرومدکدک   هبنش  هس  زور  تعاس 14/30   - 1401/07/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یکینورتکلا تاکرادت  هناماس  یمومع و  هصقانم  قیرط  زا  ار  ریز  ینارمع  یاه  هژورپ  ییارجا  تایلمع  هدش  ذخا  یاه  زوجم  دانتسا  هب  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن  راذگاو  تلود 

نتشاد  ) لایر غلبم 1.950.000.000  هب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  لایر و  غلبم 39.000.000.000  هب  هیلوا  دروآ  رب  مجنم  لپ  یاه  هدرن  یزاس  نمیا  ضیوعت و  . 1
دیدجت )  ( ) هینبا ای  یربارت  هار و  هتشر  رد  هیاپ 5  لقادح 

لایر غلبم 725/000/000  هب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  لایر و  غلبم 14/500/000/000  هب  هیلوا  دروآرب  یلامش ) علض   ) مجنم رذگریز  یساسا  تلافسآ  یارجا  - 2
(. دیدجت ( ) یربارت هار و  هتشر  رد  هیاپ 5  لقادح  نتشاد  )

 ) لایر غلبم 8/000/000/000  هب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  لایر و  غلبم 160/000/000/000  هب  هیلوا  دروآرب  ناکد  هکی  یناشن  شتآ  رختسا  هینبا  لیمکت  - 3
(. هینبا ای  یربارت  هار و  هتشر  رد  هیاپ 5  لقادح  نتشاد 

 ) لایر غلبم 1/000/000/000  هب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  لایر و  غلبم 20/000/000/000  هب  هیلوا  دروآرب  داهج  نادیم  لپ  یاه  هدرن  یزاسزاب  تمرم و  - 4
(. دیدجت ( ) هینبا ای  یربارت  هار و  هتشر  رد  هیاپ 5  لقادح  نتشاد 

غلبم 12/500/000/000 هب  هیلوا  دروآرب  یکشزپماد  نابایخ  ناجیابرذآ و  راولب  یتالحم و  ناتسرامیب  یوربور  هدایپ  رباع  یاه  لپ  ییانشور  نیمات  یبارخ و  عفر  - 5
( دیدجت ( ) ورینای هینبا  ای  یربارت  هار و  هتشر  رد  هیاپ 5  لقادح  نتشاد  لایر (  غلبم 625/000/000  هب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  لایر و 

لوبق ای  در  رد  یرادرهش  هدوب و  هصقانم  دانسا  رد  ررقم  فیلاکت  طورش و  لوبق  هلزنم  هب  تمیق  داهنشیپ  هئارا  هصقانم و  رد  تکرش  تسا  یهیدب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  اهداهنشیپ  هیلک  ای  کی و 

.دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  نآ  تیلوئسم  هدوب و  یمازلا  اهتکرش  یارجا  تسد  رد  اه  هژورپ  یراک و  تیفرظ  تیاعر 
، دوب دهاوخ  اه  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه 

.دشاب یم  دادرارق  کفنیال  ءزج  هک  دشاب  یم  جردنم  هصقانم  دانسا  رد  قوف  یاه  هژورپ  هب  طوبرم  تایئزج  تاعالطا و  ریاس 

ناریا )  داتس   ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هب  هعجارم  تفایرد :  :: سردآ سردآ
نابایخ رد  عقاو  هقطنم 4  یرادرهش  هناخ  ریبد  هب  رگ  هصقانم  طسوت  هتسب  رس  تکاپ  لیوحت  یکیزیف : تروص  هب  یراذگراب  زا  سپ  تکرش  هدرپس  اهنت  لاسرا 

نواعت  راک و  هرادا  بنج  ناجیابرذآ - 
زیربت یرادرهش  نامتخاس  یبونج ،  راز  هلال  یدازآ ، نابایخ  رد  عقاو  زیربت  یرادرهش  هسلج  قاتا  لحم  رد  داتس  هناماس  رتسب  رد  یرازگرب :

:: 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

یناشن یناشن شتآ   شتآ رختسا   رختسا هینبا   هینبا لیمکت   لیمکت رذگریز -  -  رذگریز یساسا   یساسا تلافسآ   تلافسآ یارجا   یارجا لپلپ -  -  یاه   یاه هدرن   هدرن یزاس   یزاس نمیا   نمیا وو   ضیوعت   ضیوعت ناونع : : ناونع 2020

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

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

2001090723000095 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709820 :: هرازه هرازه :: 1401/07/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هینبا  5 زاین = دروم  هبتر  لقادح  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یعامتجا  هافر  راک و  ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  دأت  همانیهاوگ  نتشاد 

ناتسزوخ  ناتسا  زاوها  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ور هدایپ  یزاسهب  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 2,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   547,751,218 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1401/10/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادرهش هرامش 3  نامتخاس  ینوناق  یکشزپ  بنج  بالقنا  نابایخ  زاوها   ، 6134973493 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هرط5709839 یاهریت  یور  رب   LED ریغتم مایپ  یاهولبات  بصن  زاین و  دروم  تاعطق  مزاول و  هیلک  دیرخ 
غارچ تاعطاقت  یا 

هحفص 9) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتراظن5708883 هناماس  حرط  یزاس  هدایپ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 9)هصقانم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرهش5709544 یریوصت  شیاپ  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  هحفص 9)یراذگاو  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یراتکه یراتکه   4242 کراپ   کراپ ویتاروکد   ویتاروکد نتب   نتب اباب   ورور   هدایپ   هدایپ یزاسهب   یزاسهب یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2 12 1

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تلم شیور   :: عبنم :: 1401/07/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5708378 :: هرازه هرازه :: 1401/07/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهش  یریوصت  شیاپ  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 64.367.750.000 

یسمش هام  دادرارق 18  تدم 

هتشر رد  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  هک  تیحالص  دجاو  ناراکنامیپ  طبریذ - یاه  نامزاس  زا  هطوبرم  طیارش  یاراد  تیحالص و  دجاو  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
غلبم نیمضت  اتفا -  زوجم  هارمه  هب  تاطابترا  هتشر  رد  یزیر  همانرب  تنواعم  تیحالص  همانیهاوگ  ای  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  تیحالص  دنتسه - هطوبرم 

ای تکراشم  قاروا  ای  یمالسا  یزکرم  کناب  تراظن  تحت  یکناب  ریغ  تاسسوم  زا  هدش  رداص  همان  تنامض  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر   3.500.000.000
دشابیم هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  رنب  پاچ  هنیزه  تبون و  ود  رد  یهگآ  جرد  هنیزه  کناب -  تسپ  هرامش 1000181356907  هدرپس  باسح  هب  دقن  هجو  زیراو 

رهشوب ردنب  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  مراهچ  هقبط  رد  عقاو  تاسلج  نلاس  اه  داهنشیپ  شیاشگ   :: سردآ سردآ
هقبط یزکرم -  یرادرهش  یرادرهش -  نادیم  رهشوب -  : سردآ : فلا تکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  راذگ  هصقانم  هاگتسد 

نامیپ روما  هرادا  مود - 

مان 88969737- تبث  رتفد  سامت 02141934  زکرم   07733340571 :: نفلت نفلت
85193768

setadiran.ir Bushehr.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 17  ات  خروم 1401/6/28  زا  دانسا   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تراجت  :: عبنم خرومعبنم تعاس 10   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709949 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/07/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هناتسآ  یرادرهش  یتراظن  هناماس  حرط  یزاس  هدایپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شزومآ 5- لیوحت 4 - تست و  یزادنا 3 - هار  بصن و  لقن 2- لمح و  هیهت ،  هلمج 1 - زا  هناتسآ  یرادرهش  یتراظن  هناماس  حرط  یزاس  هدایپ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد 

.دیامن مادقا  شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ 6 -

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  هدرپس 750.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

08638432480 :: نفلت :: 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

یتراظن5708883 هناماس  حرط  یزاس  هدایپ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 9)هصقانم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

یرهش یرهش یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2222

یرادرهش یرادرهش یتراظن   یتراظن هناماس   هناماس حرط   حرط یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ناونع : : ناونع 2323

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

یرهش5709544 یریوصت  شیاپ  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  هحفص 9)یراذگاو  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707938 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنسیال نیرت  دیدج  هارمهب   RM2 رازفا مرن  نیرخآ  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079000749 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  وتکادام  یتراجت  مان  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق   DVD یشزرو یگنهرف و  هعومجم  تیریدم  متسیس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

وتکادام دنمشوه  هناماس  هدننک 
هتسب 1 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هعلاطم  تسویپ 

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

34188299-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشزرو یشزرو وو   یگنهرف   یگنهرف هعومجم   هعومجم تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 2424

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5708074 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمدخدک دشاب  یم  تسویپ  لیاف  تاصخشم  اب  قباطم  هارمه  نما  یصاصتخا  هکبش  سیورس  ینابیتشپو  نیمات  راکروتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم 

1101003004000165 زاین :  هرامش 
ناریا کرمگ  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

82992064-021  ، 82991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88912286-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401-111 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

znabfa.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5708282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(pm  ) یاهرازفا مرن  هکبش و  اهرازفا ،  تخس  یرادهگن  ریمعت و  بصن ،  هرواشم ،  ینابیتشپ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(pm  ) تینما یصصخت  تامدخ  یزاس  هدایپ  - 

:: 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

تمدخدک تمدخدک دشاب   دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم هارمه   هارمه نما   نما یصاصتخا   یصاصتخا هکبش   هکبش سیورس   سیورس ینابیتشپو   ینابیتشپو نیمات   نیمات راکروتسد   راکروتسد ناونع : : ناونع
تسا تسا هباشم   هباشم

2525

یصصخت یصصخت تامدخ   تامدخ یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ (- (- pmpm  ) ) یاهرازفا یاهرازفا مرن   مرن وو   هکبش   هکبش اهرازفا ،  ،  اهرازفا تخس   تخس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت بصن ،  ،  بصن هرواشم ،  ،  هرواشم ینابیتشپ ،  ،  ینابیتشپ ناونع : : ناونع
(( pmpm  ) ) تینما تینما

2626

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

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

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

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

5708676 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامزاس CORPORATE شیوداپ سوریو  یتنآ  ددع  2800 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105001780 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
انرب هکبش  ناریدم  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  هتسب 2  شیوداپ  سوریو  یتنآ  ناونع  یتینما  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 2800 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  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

3117623-0912  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5708814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  هب  هعجارم  ناتسرامیب 1 یکشزپ  یاه  هدنورپ  نکسا  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005934000617 زاین :  هرامش 

زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یحارط  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  یتسویپ  تسیل  ندومن  همیمضو  ندرکرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271905-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینامزاس ینامزاس CORPORATECORPORATE شیوداپ شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ددع   ددع 28002800 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 2727

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل هبهب   هعجارم   هعجارم 11 ناتسرامیب   ناتسرامیب یکشزپ   یکشزپ یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ نکسا   نکسا دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 2828

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5708849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( اهداددیدجرصع تکرش  یراصحنا   ) یلام عماج  متسیس  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010064000052 زاین :  هرامش 

ترایز جح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/07/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیشاب هتشاد  سامت  هرامشابرتشیب 64512307  تاعالطا  هبزاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1457814566 یتسپ :  دک  ترایز ،  جح و  نامزاس  یکدور  شبن  یدازآ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64512235-021  ، 64511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66582130-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناتسا  تسپ  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   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709569 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تهج traffic shaper،Load Baiancer و  pfsense لاوریاف ینابیتشپ  یدنب و  هرکیپ  بصن و  ، دشاب یم  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگزمره تسپ  لک  هرادا  رد  گنیتناکا ، 

1101003646000099 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یدنب هتسب  دقاف  بو  یپ  هژورپ  تیریدم  کینورتکلا و  تیعضو  تروص  عماج  هناماس  رورس  یرازفا  تخس  لفق  اب  بو  تحت  ینارمع  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
رتویپماک نیئآ  یسدنهم  تامدخ  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم  رتویپماک  نیئآ  یسدنهم  تامدخ  عمتجم  هدنزاس  عجرم 

هتسب 1 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسپ لک  هرادا  کیتامروفنا  دحاو  اب  زاین  تروص  رد  دشاب ، هتشاد  ور  هدش  مالعا  راک  هزوح  رد  اتفا  زوجم  دیاب  یضاقتم  تکرش  هکنیا  ححیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تخادرپ  لباق  کیتامروفنا  دحاو  دات  یلام و  عبانم  نیمات  راک و  نایاپ  زا  سپ  تخادرپ  انمض  دامن ، لصاح  سامت  ناگزمره 

7917914639 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  ناتسا  تسپ  لک  هرادا  یلامش -  رویرهش  خ 17  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32237080-076  ، 32227078-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32242254-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلام یلام عماج   عماج متسیس   متسیس یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2929

pfsensepfsense لاوریاف   لاوریاف ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یدنب   یدنب هرکیپ   هرکیپ وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رصن داهج  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 16 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709614 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم هیلک  هارمه  هب  سنارفنک ) وئدیو  قیرط  زا   ) رود هار  زا  تادنتسم  راشتنا  یروآ و  عمج  تیریدم  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( هباشم دک  ناریا  همیمض ( لیاف  رد  حورشم 

1101005447000011 زاین :  هرامش 
رصن داهج  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

نیچ هدنزاس  روشک   LOGITECH هدنزاس عجرم   LOGITECH یتراجت مان   group video conferencing لدم یزیمور  سنارفنک  وئدیو  هاگتسد  الاک :  مان 
وریپسا دیراورم  هدننک  هضرع  عجرم 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435653711 یتسپ :  دک  رصنداهج ،  هسسوم  پ 2 - یناجیهال - سمش  نابایخ  کنو - نادیم  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88192884-021  ، 88888687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88776983-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( سنارفنک سنارفنک وئدیو   وئدیو قیرط   قیرط زازا    ) ) رود رود هار   هار زازا   تادنتسم   تادنتسم راشتنا   راشتنا وو   یروآ   یروآ عمج   عمج تیریدم   تیریدم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709681 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  اب  قباطم  نفلت  زکارم  لرتنک  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
MX - ONE TSE VER 4.0 SP6 REDUNDANT ASU SOFTWARE AND LICENSE FOR 8 SERVERS

1101092288002617 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سامت زکرم  رازفا  مرن  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

.دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  الاک  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه 

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

22758-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: 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

گبریا5709768  acu حیحص درکلمع  تست  تهج  گاید  هاگتسد  6 یرازفا مرن  هحفص 24)رغت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نفلت نفلت زکارم   زکارم لرتنک   لرتنک رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 132 ھحفص 24 
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مق ناتسا  یتشهب  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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 07 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5708059 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  ، تسویپ دادرارق  قبط  عمتجم   BMS یرادهگن سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090625000132 زاین :  هرامش 

مق یتشهبدیهشینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا  ، تسویپ دادرارق  قبط  عمتجم   BMS یرادهگن سیورس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719964797 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ناتسرامیب  ناگدازآ -  نادیم  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36122883-025  ، 36122000-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36122855-025 :: 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   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5708175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/09/03 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
control techniques ای  himel دنرب / ناوت سناکرف  لرتنک  ویارد  ناونع : 

14012147 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

عمتجم عمتجم   BMSBMS یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 3333

control techniquescontrol techniques ایای     himelhimel دنرب   دنرب // ناوت ناوت سناکرف   سناکرف لرتنک   لرتنک ویارد   ویارد ناونع : : ناونع 3434

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

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

زا 132 ھحفص 25 
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نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5708646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LEVEL SWITCH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلخاد 135  88841182 یمشاه - دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - هام هیوست 2 

1101001469000667 زاین :  هرامش 
نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   SOR EUROPE LTD هدنزاس عجرم  چیئوس  لول  یتراجت  مان   733A-F4D- B- A2-S3-CLX لدم یسیطانغم  عون  حطس  چیئوس  الاک :  مان 
سراپ خرس  هراتس  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

LEVEL SWITCH :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 135  88841182 یمشاه - دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - هام هیوست 2 

9669189124 یتسپ :  دک  درونجب ،  نیارفسا  هداج  رتمولیک 12  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RPGM-934-976 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/02هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5708702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Motor Drive ABB نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEVEL SWITCHLEVEL SWITCH ناونع : : ناونع 3535

Motor Drive ABBMotor Drive ABB نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3636

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

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

زا 132 ھحفص 26 
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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 23 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5708770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 .( دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  هب  زیهجت  تفایرد  لاسرا و  هنیزه   ) سنمیز گرومیس  ویارد  یزادنا  هار  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985004502 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/15 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 .( دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  هب  زیهجت  تفایرد  لاسرا و  هنیزه   ) سنمیز گرومیس  ویارد  یزادنا  هار  ریمعت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34142761-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 15 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5708819 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب لحم  رد  زادنا ی  هار  بصن و  تفایرد و  لاسرا و  هنیزه   ) کت نب  لدم  یالپوس  دلیف  ویارد  ددع  هس  یزادنا  هار  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .( دشابیم راکنامیپ  هدهع 

1101093985004501 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 3 دادعت : 

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

دشابیم راکنامیپ  هدهع  هب  لحم  رد  زادنا ی  هار  بصن و  تفایرد و  لاسرا و  هنیزه   ) کت نب  لدم  یالپوس  دلیف  ویارد  ددع  هس  یزادنا  هار  ریمعت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.(

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

34142761-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 .(  .( دشاب دشاب یمیم   راکنامیپ   راکنامیپ هدهع   هدهع هبهب   زیهجت   زیهجت تفایرد   تفایرد وو   لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه  ) ) سنمیز سنمیز گرومیس   گرومیس ویارد   ویارد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 3737

هدهع هدهع هبهب   لحم   لحم ردرد   زادنا  یی   زادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   تفایرد   تفایرد وو   لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه  ) ) کتکت نبنب   لدم   لدم یالپوس   یالپوس دلیف   دلیف ویارد   ویارد ددع   ددع هسهس   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع
 .(  .( دشابیم دشابیم راکنامیپ   راکنامیپ

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 12 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

0100105 .دینک هعجارم  تسویپ  قاروا  هب  نیبوب ،  یقرب  روسرپمک  روتکاتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288002611 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناسکتورتپ یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   HYUNDAI یتراجت مان   IAB31NS لدم قرب  ولبات  روتکاتنک  یکمک  تکاتنک  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

0100105 .دینک هعجارم  تسویپ  قاروا  هب  نیبوب ،  یقرب  روسرپمک  روتکاتنک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

22232-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709074 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاضاقت  قباطم  زاگ  قیرزت  روسرپمک  هب  طوبرم  شزرل  لرتنک  یاهروسنس  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093567000084 زاین :  هرامش 

نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعاس عاونا  لرتنک ؛ یربهار و  نومزآ ، یریگ ، هزادنا  تازیهجت  تخاس  سیورس :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نادنورا ،  زاگ  تفن و  تکرش   - ورسخ رصان  نابایخ  شبن  یا - هنماخ  هلا  تیآ  راولب   - رهشمرخ رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6417713455

32123116-061  ، 53521980-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53544873-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبوب نیبوب یقرب   یقرب روسرپمک   روسرپمک روتکاتنک   روتکاتنک ناونع : : ناونع 3939

زاگ زاگ قیرزت   قیرزت روسرپمک   روسرپمک هبهب   طوبرم   طوبرم شزرل   شزرل لرتنک   لرتنک یاهروسنس   یاهروسنس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4040
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رهشوب ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتشد  ناتسرهش  نکسم  یلم  تضهن  هژورپ  زاف 1   ( ات 11  1  ) یاه کولب  یزاس  دنمشوه  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمیهاربا سدنهم   - 09177745065

1101004213000240 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  رهشوب ،  ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  نامزاس  ارهز -  غاب  یرتنالک 11  یوربور  یرهطم -  نابایخ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7514915443

01111111-077  ، 33559857-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33554347-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالقا  تاصخشم و  حرشب  یتعنص  رتویپماک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001097000075 زاین :  هرامش 

نالیگ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
فیرش یامزآ  زیهجت  یتراجت  مان   intel 2.8 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4137718775 یتسپ :  دک  نالیگ ،  یا  هقطنم  قرب  سدق _  هارراهچ  ینیمخ _  ماما  نابایخ  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331309-013  ، 33325001-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321067-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه کولب   کولب یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4141

یتعنص یتعنص رتویپماک   رتویپماک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

152885 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

تسویپ لیتید  هشقن و  قباطم  pm70-plc-0003-28 یدنب بآ  لیر  هعومجم  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/06/23 عورش :  خیرات 
1401/06/27 نایاپ :  خیرات 

1401/06/28 دیدمت :  خیرات 

:: 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

ینیمخ ماما  دادما  هتیمک   :: 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 16 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709378 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لدم یفقس  لئوک  نف  رظن  دروم  یالاک  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  رظن  دروم  یالاک  دک  ناریا  ندوبن  ظاحل  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم   media

1101005089000007 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  هر   ینیمخ   ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

منبش هیوهت  هدننک  هضرع  عجرم   KEVENO یتراجت مان   140X150 mm داعبا  KRC01 لدم لئوک  نف  لرتنک  تومیر  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/07/03 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

پمپ یاراد  نینچمه  هاگتسد و  دادعت 1 هب   media 400cfm هاگتسد و دادعت 5  هب  media 600cfm لدم یفقس  لئوک  نف  رظن  دروم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  نادمه  ناتسا  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا  دشاب و  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  نادمه و  ناتسا  دادما  هتیمک  رد  الاک  لیوحت  لحم  دشاب  نیرد 

6516845731 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا  هیدیعس  یرتم   30 نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31449331-081  ، 38225201-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38220111-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

pm70-plc - 0003-28pm70-plc - 0003-28 یدنب   یدنب بآبآ   لیر   لیر هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 4343

لئوک لئوک نفنف   لرتنک   لرتنک تومیر   تومیر ناونع : : ناونع 4444
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مالیا ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هار  تهج  زاین  دروم  مالقا  قیرح و  ءافطا  مالعا و  تازیهجت  هارمه  هب  رورس  قاتا  گنیروتینام  متسیس  یزادنا  هار  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هدش تسویپ  همیمض  لیاف  هب 

1101003865000015 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  نارتسگ  زمر  مارآ  هدنزاس  عجرم   PHOENIX-SRC-VB لدم رورس  قاتا  یطیحم  طیارش  گنیروتینام  لرتنک و  هناماس  هدننک  لرتنک  الاک :  مان 
نارتسگ زمر  مارآ  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یمن  لوبق  دروم  هباشم  یاهالاک  هدوب و  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  ینف  دراوم  قباطم  اقیقد  یتسیاب  تازیهجت  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمالسا  هنازخ  قاروا  لحم  زا  تخادرپ 

6931897396 یتسپ :  دک  مالیا ،  ناتسا  یزاس  رهش  هار و  لک  هرادا  ماما -  یبونج  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33338001-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330366-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت هارمه   هارمه هبهب   رورس   رورس قاتا   قاتا گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Geared limit switch DGS G4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلخاد 135  88841182 یمشاه - دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - هام هیوست 2 

1101001469000669 زاین :  هرامش 
نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XCKD2139P16 لدم یکطلغ  چیئوس  تیمیل  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Geared limit switch DGS G4 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 135  88841182 یمشاه - دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - هام هیوست 2 

9669189124 یتسپ :  دک  درونجب ،  نیارفسا  هداج  رتمولیک 12  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Geared limit switch DGS G4Geared limit switch DGS G4 ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تهج طقف  هدوب و  هباشم  دک  ناریا  مالعا  تسویپ  تساوخرد  قبط  تبوطر  امد و  رگال  هلاناک و  هلاناک و 2  امد 4  رگال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدقن تخادرپ  دشاب .  یم  تمیق  نعت 

1101005117000875 زاین :  هرامش 
نالیگ بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زیربت یهاگشیامزآ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   TESTO یتراجت مان   175T لدم امد  رگال  اتید  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
زیربت یهاگشیامزآ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   TESTO یتراجت مان   174H لدم تبوطر  امد و  رگال  اتید  الاک :  مان 

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

ایرآ هدننک  هضرع  عجرم  ناجیابرذآ  انیس  زیهجت  ایرآ  یتراجت  مان   TH لدم تبوطر  امد و  لرتنک  دربراک  یرادشه  مرالآ  اب  هارمه  رگال  اتید  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 
ناجیابرذآ انیس  زیهجت 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهعب ی  ......و  همیب  هیلخت و  لقنو و  لمح  زا  معا  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب .  یم  ینارمع  تخادرپ  ینارمع  شخب  زا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  ینف  تاصخشم  قبط  الاک  دشاب  یم  تمیق  نعت  تهج  طقف  دک  ناریا  مالعا 

4144673755 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یرهش  بالضافو  بآ  تکرش  سدق -  کراپ  بنج  - ظفاح نابایخ  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33368188-013  ، 33221025-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33225020-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تبوطر تبوطر وو   امد   امد رگال   رگال وو   هلاناک   هلاناک   22 وو   هلاناک   هلاناک   44 امد   امد رگال   رگال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  نوارب  ناج  نیبروت  یلرتنک  یاهدرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645001768 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   T24M لدم هتسب  رادم  نیبرود   MX-OPT-IO2 لدم یکینورتکلا  درب  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  تیولا  . 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  حرش  الاک ، نیمات  یانبم  تسا و  هباشم  دک  ناریا  . 2

الاک دات  زا  سپ  زور  رثکادح 60  یلام  هیوست  . 3
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دنشاب ، هتشادن  تسویپ  تروص  هب  یلام و ...  ینف و  داهنشیپ  هک  یدراوم  هب  . 4

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

71095055-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   MX-OPT- IO2MX-OPT- IO2 لدم   لدم یکینورتکلا   یکینورتکلا درب   درب  - - نیبروت نیبروت یلرتنک   یلرتنک یاهدرب   یاهدرب ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   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   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5709768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/09/18 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گبریا  acu حیحص درکلمع  تست  تهج  گاید  هاگتسد  6 یرازفامرن رغت  ناونع : 

14012392 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/09/22 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

گبریا گبریا   acuacu حیحص   حیحص درکلمع   درکلمع تست   تست تهج   تهج گاید   گاید هاگتسد   هاگتسد 66 یرازفا یرازفا مرن   مرن رغت   رغت ناونع : : ناونع 4949

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناسارخ ناتسا  زاگ  تکرش  یزکرم  هرادا  هناخروتوم  نامتخاس  تیریدم  دنمشوه  هچراپکی  هناماس  یزادنا  هار  ، بصن ، مالقا دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ نامیپ  جیکپ  مالعتسا و  مرف  قباطم   ) یوضر

1101092409000182 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ابرهک رتسگ  لرتنک  هدننک  هضرع  عجرم   BMS-0690 لدم نامتخاس  تیریدم  متسیس  هدننک  لرتنک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم یناریا  یالاک  اهنت  .دشاب 2- یم  تسویپ  نامیپ  جیکپ  مالعتسا و  مرف  ءاضماورهم ) ) دأت ساسارب  دیرخ  نسا و  هباشم  هدش  هئارا  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تکرش  نیا  دأت 

9185837755 یتسپ :  دک  داشرا ،  عطاقت  مایخ -  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2808-051  ، 37070-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37650741-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناخروتوم هناخروتوم نامتخاس   نامتخاس تیریدم   تیریدم دنمشوه   دنمشوه هچراپکی   هچراپکی هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار ،، بصن بصن ،، مالقا مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050

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

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

زا 132 ھحفص 36 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hgs4mgjfvjwww?user=37505&ntc=5709803
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5709803?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  ( تسیل  اب  قباطم  قیقد  رازبا  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دنشاب تفن  ترازو   AVL وضع یتسیاب  هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش 
1101091592000715 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
افلآ هدننک  هضرع  عجرم   YOKOGAWA هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   PRO SAFE-SLS لدم یناشن  شتآ  یاه  متسیس  لرتنک  یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 

سوت ورین 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب تسویپ  تسیل  اب  قباطم  مالقا ,  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  ظاحل  زا  دیاب  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.دنشاب تفن  ترازو   AVL وضع یتسیاب  هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش 

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444442-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیقد قیقد رازبا   رازبا مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 5151
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نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات 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 18 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AMS-R4000 لدم ( RTU) رود هار  زا  لرتنک  هنایاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاناک  12 گولانآ نایرج  یدورو  تراک  (1

CPU تراک (2
هلاناک  32 لاتیجید یدورو  تراک  (3
هلاناک  16 لاتیجید یجورخ  تراک  (4

1101094842000165 زاین :  هرامش 
نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 

هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   6ES7322-1HH01-0AA0 لدم هلاناک  لاتیجید 16  یجورخ  تراک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   6ES7 321 1BL00-0AA0 لدم هلاناک  لاتیجید 32  یدورو  تراک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   3BSE008516R1 لدم  AI810 گولانآ یدورو  تراک  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
متسیس ورکیم  زربلا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  متسیس  ورکیم  زربلا  یتراجت  مان   AMS-R4000 لدم  RTU رود هار  هنایاپ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب یم  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415615453 یتسپ :  دک  کالپ 182 ، . باجح ، نابایخ  شبن  یمطاف ، رتکد  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88973044-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یدورو یدورو تراک   تراک (( CPU 3CPU 3 تراک تراک (( 22 هلاناک   هلاناک   1212 گولانآ گولانآ نایرج   نایرج یدورو   یدورو تراک   تراک (( AMS-R4000  1AMS-R4000  1 لدم لدم ( ( RTURTU)) رود رود هار   هار زازا   لرتنک   لرتنک هنایاپ   هنایاپ ناونع : : ناونع
هلاناک هلاناک   1616 لاتیجید لاتیجید یجورخ   یجورخ تراک   تراک (( هلاناک  44 هلاناک   3232 لاتیجید لاتیجید
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5708062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

150465 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

: قیرح ءافطا  تازیهجت  داوم و  یهگآ :  ناونع 
یا 2  هراوسوگ  عیرس  لاصتا  گنیلپوک  یگدام  - 

یناشن شتآ  لبیسکلف  عیرس  لاصتا  گنیلپوک  - 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/01/09 عورش :  خیرات 
1401/01/12 نایاپ :  خیرات 

1401/06/30 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لبیسکلف لبیسکلف عیرس   عیرس لاصتا   لاصتا گنیلپوک   گنیلپوک - -   22 یایا   هراوسوگ   هراوسوگ عیرس   عیرس لاصتا   لاصتا گنیلپوک   گنیلپوک یگدام   یگدام لماش - : - : لماش قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا تازیهجت   تازیهجت وو   داوم   داوم نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
یناشن یناشن شتآ   شتآ
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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   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5708519 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگورین یاه  نامتخاس  قیرح  مالعا  یقرب و  یشیامرس ، متسیس  یتشادهب ، سیورس  تاسیسات ، یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  زکرمتم  یزاگ 

1101093498005198 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31312940-077  ، 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

یزاگ یزاگ هاگورین   هاگورین یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا وو   یقرب   یقرب یشیامرس ، ، یشیامرس متسیس   متسیس یتشادهب ، ، یتشادهب سیورس   سیورس تاسیسات ، ، تاسیسات یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یبونج یبونج سراپ   سراپ زاگ   زاگ عمتجم   عمتجم زکرمتم   زکرمتم

5454
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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   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5708630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/09/18 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ سکع  قبط  ) یناشن شتآ  روتکتد  راکور  بصن  هیاپ  ناونع : 

14012421 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/01 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ روتکتد   روتکتد راکور   راکور بصن   بصن هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 5555
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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 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

5708706 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیافرد.تسا هباشمدکناریا  هدنشورف و  هدهعبرادیرخرابناات  لمح  هنیزه.تسازاین  دروم  تسویپ  لیاف  قبط  یتساوخرد  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش یراذگ  تمیق  تسویپ 

1101003340000061 زاین :  هرامش 
ناریا یلم  کناب  یرایتخب  لاحمراهچ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 

سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   PARADOX یتراجت مان   DM60-950 لدم رطخ  مالعا  رادشه  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق تسویپ  لیافرد.تسا  هباشمدکناریا  هدنشورف و  هدهعبرادیرخرابناات  لمح  هنیزه.تسازاین  دروم  تسویپ  لیاف  قبط  یتساوخرد  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگ 

8817715141 یتسپ :  دک  مرحم ،  نادیم 12  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32225116-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32240164-038 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5709029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/09/18 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مئامض رد  تسویپ  گولاتاک  ینف و  تاصخشم  هارمهب   tyco کرام قیرح  افطا  یتساوخرد  مالقا  ناونع : 

14012420 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/02 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رطخ رطخ مالعا   مالعا رادشه   رادشه متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5656

tycotyco  کرام کرام قیرح   قیرح افطا   افطا مالقا   مالقا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5757
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709049 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تسیل  رد  هدش  جرد  تاصخشم  اب  قباطم   SMOKE DETECTOR COMPLETE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دنشاب تفن  ترازو   AVL وضع یتسیاب  هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش 
1101091592000714 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
ناوت ردآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS هدنزاس عجرم   SIEMENS یتراجت مان   OP720 لدم ترارح  دود و  هب  ساسح  روتکتد  الاک :  مان 

یمان
ددع 1 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  ( تسویپ  تسیل  اب  قباطم  یتسیاب  ینف  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.دنشاب تفن  ترازو   AVL وضع یتسیاب  هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش 

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444442-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14012426 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5709526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/09/19 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناشن شتآ  برد  پیز  ریمعت  ناونع : 

14012426 مالعتسا :  هرامش 
تامدخ دیرخ  اهدادرارق و  هرادا  دحاو : 

2022/09/29 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SMOKE DETECTOR COMPLETESMOKE DETECTOR COMPLETE ناونع : : ناونع 5858

یناشن یناشن شتآ   شتآ برد   برد پیز   پیز ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 5959
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ا.ا.ج یزکرم  کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709815 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم دانسا  ینف و  تاصخشم  هیهت  یحارط ، یصصخت ، هرواشم  یسانشراک و  تامدخ  هئارا  تهج  راکنامیپ  ییاسانش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003101000190 زاین :  هرامش 

یزکرم کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یحارط  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کوکسم سانکسا و  دیلوت  نامزاس  هینبا  یمامت  رد  دود  تیریدم  قیرح و  ءافطا  مالعا و  متسیس  هژورپ  لیمکت  یناسرزور و  هب  روظنم  هب  ارجا  یارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزکرم کناب 

.دیریگب سامت  هرامش 02123733100  اب  زاین  تروص  رد 

1664647111 یتسپ :  دک  کالپ 191 ،  - نارادساپ نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23733221-021  ، 23730-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22842033-021 :: 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

نامزاس نامزاس هینبا   هینبا یمامت   یمامت ردرد   دود   دود تیریدم   تیریدم وو   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس هژورپ   هژورپ لیمکت   لیمکت وو   یناسر   یناسر زورب   زورب ناونع : : ناونع 6060
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هیمورا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5709838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامتامتح تمیق  مالعازا  لبق  - دوشیم هداد  یداهنشیپ  تمیق  هک  ( یتسویپ تسیل  قباطم  ) چنیا ود  کیو  کیزوهددع  5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوبق لباق  هیمورازا  هدننک  نیمات  - رهم 8 لیوحت  09144451985 اب

1101092321000079 زاین :  هرامش 
هیمورا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   TOHATSU یتراجت مان   VE1500 لدم یناشن  شتآ  بآ  پمپ  دربراک  گنیلپوک  تناردیه و  پاپوس  نشکاس و  گنلیش  هعومجم  الاک :  مان 
راکزیهرپ بوقعی 

تس 5 دادعت : 
1401/07/08 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزرا نودب  یداهنشیپ  تمیق  دیاب  - دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لحمرد  لیوحت   - دشدهاوخ تدوع  یتساوخرد  اب  یلاسرا  یالاک  تریاغم  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتساوخرد یاهالاک  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  زور - 10 یطالاک لیوحت  دعب  تخادرپ  ددرگ - یراذگراب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد  تروصرد  هدوب  هدوزفا 

5715663373 یتسپ :  دک  یئاراد ،  داصتقا و  روما  لک  هرادا  یوربور  یناشاک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33446159-044  ، 33475924-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33467771-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

YPGMC-79-1400-10790 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5709867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهدلوم نلاس  تهج  یناشن  شتآ  موف  تناردیه و  متسیس  هب  زهجم  سکابریاف  یزادنا  هار  بصن و  یحارط ،  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5709520 ءافطا  مالعا و  تازیهجت  هارمه  هب  رورس  قاتا  گنیروتینام  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 24)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

چنیا چنیا ودود   کیو   کیو کیزوهددع   کیزوهددع 55 ناونع : : ناونع 6161

اهدلوم اهدلوم نلاس   نلاس تهج   تهج یناشن   یناشن شتآ   شتآ موف   موف وو   تناردیه   تناردیه متسیس   متسیس هبهب   زهجم   زهجم سکابریاف   سکابریاف یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یحارط ،  ،  یحارط تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 6262

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

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

زا 132 ھحفص 45 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هناخروتوم5709803 نامتخاس  تیریدم  دنمشوه  هچراپکی  هناماس  یزادنا  هار  ، بصن ، مالقا هحفص 24)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  3333   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5707949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یرون ربیف  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  لیاف 

یمتسر 09371762606 یاقآ  ریدخ 09178436183  - یاقآ  سامت : هرامش 
1101030092000578 زاین :  هرامش 

جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 50 لدم  m 1 لوط  SC/PC یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

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

هطوحم یاه  نامتخاس  یراک  هدنک   : لماش یزادنا  هار  بصن و  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هام  شش  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیم  داتدروم  طبترم  یاهتکرش  .دوشیم  هداد  تدوع  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتابدشابیم 

7591994759 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  سیدرپ  بنج  لیلجرتکد  نابایخ   - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33221965-074  ، 33223208-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف لباک   لباک ناونع : : ناونع 6363

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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ناریا زاگ  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 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

5707969 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیزه.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  ینف و  تاصخشم  هیارا.دشاب  یم  تسویپ  حرش  هب  یتساوخرد  یالاک  ، تسا هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  یتناراگو  لمح  یدنب و  هتسب 

1101092131000109 زاین :  هرامش 
ناریا زاگ  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یمکح امه  هدننک  هضرع  عجرم   TENDA یتراجت مان   W300D لدم میس  یب  مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

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

لمح یدنب و  هتسب  هنیزه.تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  ینف و  تاصخشم  هیارا.دشاب  یم  تسویپ  حرش  هب  یتساوخرد  یالاک  ، تسا هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 81313353 نفلت.دشاب  یم  هدنشورف  هدهعرب  یتناراگو 

1581773511 یتسپ :  دک  کالپ 200 ،  حتفم  هار  راهچ  هب  هدیسرن  یناقلاط  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81310-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81313228-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون 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

5708029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیچاپسید رد  مریمس  - بیط - رایهم یاهتسپ  یریذپ  تیور  تهج  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001188000159 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   B21-455886 لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رب ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  هعلاطم و  تقد  هب  ار  کرادم  لیاف  رد  ینف  تاصخشم  تسیاب  یم  هدنهد  داهنشیپ  دشاب - یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن لاسرا  یرازگراب و  ءاضما  رهم و  زا  سپ  ار  کرادم  هیلک  هدومن و  هئارا  نآ  ساسا 

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

36256968-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36269949-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میس میس یبیب   مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 6464

گنیچاپسید گنیچاپسید ردرد   مریمس   مریمس -- بیط بیط -- رایهم رایهم یاهتسپ   یاهتسپ یریذپ   یریذپ تیور   تیور تهج   تهج مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565

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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نایارس نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون 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

5708123 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام دیرخ 3  دشاب  یم  تسویپ  تسیل  دیرخ RAM و ....  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092759000139 زاین :  هرامش 

نایارس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ناماس تراجت  اتمه  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   PNY یتراجت مان   RAM DDR3 1600 لدم  GB 4 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/07/06 زاین :  خیرات 

نایارس رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نایارس ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  یصلاخ -  هللا  تیآ  راولب  یمالسا -  بالقنا  راولب  نایارس -  نایارس ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9777115159

31629511-056  ، 31629502-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32900001-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5708211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  ریسم  یراذگ  هلولو  یرافح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095562000005 زاین :  هرامش 

دزی یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ لاسرا  تسویپ  یاه  لیاف  ساسارب  تسیاب  یم  تمیق  داهنشیپ  اذل  دشاب  یمن  تساوخرد  دروم  تمدخ  انیع  هدش  جرد  تمدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8917698639 یتسپ :  دک  دزی ،  یرادرهش  اواف  نامزاس  یزکرم ، یرادرهش  نامتخاس  یدازآ ، نادیم  دزی ، دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33134914-035  ، 33134900-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33136970-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ...  ... وو   RAMRAM  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 6666

یرون یرون ربیف   ربیف ریسم   ریسم یراذگ   یراذگ هلولو   هلولو یرافح   یرافح ناونع : : ناونع 6767

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt26_0120080 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/07/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5708554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

gps دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون 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

5708559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم   ) Voip سنسیال اب  هارمهب  هکبش  بایریسم  - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم   ) NIM-4MFT-E1/T1 تالسا - 2

1101001262000549 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ کینورتکلا  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   Hypercom یتراجت مان   MEGA NAC-180 لدم  E1 طوطخ هکبش  تراک  الاک :  مان 
ددع  2 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
یتاقیقحت هدننک  هضرع  عجرم  سوت  نایوپ  فرژ  یسدنهم  یتاقیقحت  تکرش  یتراجت  مان   ZR-X1010 لدم فرژ  نما  یموب و  بایریسم  هکبش  رتور  الاک :  مان 

سوت نایوپ  فرژ  یسدنهم 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
زاوها ناتسزوخ ،  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  هناماس ، رد  روتکاف  تمیق و  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133613137 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  نابایخ  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360747-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

gpsgps دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

NIM-4MFT-E1/T1NIM-4MFT-E1/T1 تالسا   تالسا  -  - VoipVoip سنسیال   سنسیال اباب   هارمهب   هارمهب هکبش   هکبش بایریسم   بایریسم نیمات - : - : نیمات ناونع : : ناونع 6969

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5708560 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  الاک  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Yealink W60P Dect Package

W56H تکد نفلت  یشوگ  کنیلای و   W60 نشیتسا سیب 
1101001276000047 زاین :  هرامش 

راهب لگ  دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یدابآ میعن  نیعم  هدننک  هضرع  عجرم   QTECH یتراجت مان   QVP-100P لدم  VOIP هکبش تحت   IP نفلت الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  دصقم  ات  الاک  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  تسیمازلا  یلصا ،  ربتعم و  یتناراگ  هارمه  هب 

.دامن لصاح  سامت  نایئاضر  سدنهم  یاقآ  کیتامروفنا  دحاو  هرامش 05138323228  اب  لاوس  هنوگره  تهج 

9185974535 یتسپ :  دک  انیس ،  نبا  نادیم  شبن  انیس ،  نبا  راولب  راهبلگ ،  دیدج  رهش  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38323330-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38323246-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

W56HW56H  تکد تکد نفلت   نفلت یشوگ   یشوگ وو   کنیلای   کنیلای   W60W60 نشیتسا   نشیتسا سیب   سیب   Yealink  W60P Dect PackageYealink  W60P Dect Package .دشاب   .دشاب یمیم   هباشم   هباشم الاک   الاک دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 7070
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ناریا تفن  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 00 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5708631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

<Cisco WS--C2960x-48-TS-L وکسیس جوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000568 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنادابیز یتراجت  مان   kg 5 نتراک هدشدرخ  دنق  الاک :  مان 

نتراک 30 دادعت : 
1401/07/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61623376-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرایتخب لاحمراهچ و  تشادهب  زکرم  یتشادهب و  تنواعم   :: 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 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

5708774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

tsl وکسیس چیئوس 2960  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091069000016 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  تشادهب  زکرم  و  یتشادهب   تنواعم   هدننک :  رازگرب 
دروی تراجت  تسچ  یچ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان  لدم 2960  تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لصا لیوحت  سانشراک it و  دات  مالقا و  هیلک  لیوحت  زا  سپ  هدنشورف -  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه  ربتعم -  یتناراگ  یاراد   - هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمرخ مناخ   09133810791 راتخم -  تاداهنشیپ  هیلک  لوبق  ای  در  رد  تنواعم  نیا  ددرگ -  یم  یلام  هیوست  زور  ات 20  ضرع 15 رد  روتکاف 

8816815319 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نادیم  زا  دعب  تلم - نابایخ  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224591-38  ، 32224591-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32224492-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

<< Cisco Cisco WS- -C2960x-48-TS-LWS- -C2960x-48-TS-L وکسیس   وکسیس جوس   جوس ناونع : : ناونع 7171

ts lts l وکسیس   وکسیس   29602960 چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7272

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: 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 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

5708898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هعجارم  یتسویپ  لیاف  هی  هباشم  دک  ناریا  یرون .  ربیف  لباک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091416000138 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 50 لدم  m 1 لوط  SC/PC یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9915789181 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگشناد  یدرورهس -  نادیم  داشرا -  راولب  جدننس -  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33184422-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33184466-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاف هس  لرتنک  درب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000096 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدنزاس  عجرم  ناراهم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یلیر  تازیهجت  یاه  لانگیس  ریافیتکر  هدننک  لرتنک  دربراک  لدم 900103005  یکینورتکلا  درب  الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  ناراهم 
ددع 15 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم دات  دروم  تفن  ترازو   AVL رد دوجوم  یاه  تکرش  طقف   . دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  الاک  حرش  هدهاشم  تهج   ، هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه.دشاب  یم  یتلود  تالماعم  رد  هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش.دشاب 

7511883674 یتسپ :  دک  زاف 21&20 ،  متشه  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  یژرنا  هقطنم  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319662-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوش دوش هعجارم   هعجارم یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف هیهی   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یرون .  .  یرون ربیف   ربیف لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7373

زاف زاف هسهس   لرتنک   لرتنک درب   درب ناونع : : ناونع 7474
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ناتسا ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادمه

نادمه 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

5709155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادمه ناتابکا  یا  هنایار  هکبش  چیئوس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000236000022 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   JUNIPER هدنزاس عجرم   NS-ISG-1000 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کالم دشاب و  یم  هباشم  دک  یباختنا  یالاک  دک  دشاب و  یم  یتسویپ  کرادم  ساسارب  یراذگ  تمیق  ساسا   . دوش تقد  یتسویپ  کرادم  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یتسویپ  کرادم 

6517619651 یتسپ :  دک  یزکرم ،  داتس  نامتخاس  نادمه  یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیدرپ  هدیمهف  دیهش  راولب  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31311114-081  ، 31311100-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32528027-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه نادمه ناتابکا   ناتابکا یایا   هنایار   هنایار هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7575
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ناتسزوخ ناتسا  زاگ  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   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709271 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تادنتسم  حرش  قباطم  ینامزاس 16*2  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یروس  دک  ناریا  هجوت : 

1101093377000204 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DSL45EGR07 لدم  m 2 لوط  FTP CAT.5e دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 80 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب یم  دأت  دروم  ءاهب  مالعتسا  رد  لماک  روط  هب  تساوخرد  دروم  یاه  متیآ  یمامت  . 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن اضما  رهم و  ار  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  تاحفص  یمامت  هدومن و  دولناد  ار  تسویپ  لیاف  .2

.ددرگ یراذگراب  تادنتسم  هارمه  هب  زبس  دیرخ  درادناتسا  یهاوگ  . 3

6163911184 یتسپ :  دک  هر ، ) ینیمخ (  ماما  ردنب  هارگرزب  یادتبا  ردنب  دیهش  نادیم  زاوها - زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34440071-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34441096-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم یروس   یروس دکدک   ناریا   ناریا هجوت :  :  هجوت تسویپ   تسویپ تادنتسم   تادنتسم حرش   حرش قباطم   قباطم   22 ** 1616 ینامزاس   ینامزاس لباک   لباک ناونع : : ناونع 7676
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هاشنامرک ناتسا  نیسره  یرادرهش  یرادنامرف   :: 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   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5709416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( HPE 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit(830272-B1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا زاین  دروم   VER006S لدم توا  کیرب  درب  ددع  کی  و 

1101005253000032 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  نیسره  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

متسیس لباش  هدننک  هضرع  عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان  لدم 1200   W 1200 رورس هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  روتینام  رواپ  لیدبت  لماک  درب  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

نیسره رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت  یزورون  یاقآ  یلخاد 109  نفلت 08345124440  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6731818591 یتسپ :  دک  نیسره ،  یرادرهش  - نارادساپ هاپس  راولب  نیسره ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45124440-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45124522-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیرب کیرب درب   درب ددع   ددع کیکی   وو   ( ( HPE 1600W Flex S lot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit(830272 -B1HPE 1600W Flex S lot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit(830272 -B1 ناونع : : ناونع
VER006SVER006S لدم   لدم توا   توا

7777
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نالیگ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرشب  یلم  گنیچاپسید  هب  رزخ  دالوف  تسپ  تاعالطا  لاقتنا  تهج  یرون  ربیف  طابترا  یرارقرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001097000077 زاین :  هرامش 

نالیگ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4137718775 یتسپ :  دک  نالیگ ،  یا  هقطنم  قرب  سدق _  هارراهچ  ینیمخ _  ماما  نابایخ  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331309-013  ، 33325001-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321067-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 14 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسپ تسپ تاعالطا   تاعالطا لاقتنا   لاقتنا تهج   تهج یرون   یرون ربیف   ربیف طابترا   طابترا یرارقرب   یرارقرب ناونع : : ناونع 7878

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق   77 ناونع : : ناونع 7979
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تسویپ حرش  اب  قباطم  هکبش  تازیهجت  ملق   7 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288002618 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یس یو  یپ  | رادرایش | دنارگل  | یشک میس  تکاد  الاک :  مان 

ددع 400 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

یشک میس  تکاد  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
یکیرتکلا زیرپ  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

Cat6| تروپ  NPP-C61BLK241|24| کنیل - ید |SFTP  | لنپ چپ  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
( وش لباک   ) لباک تالاصتا  الاک :  مان 

ددع 3050 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

( ماگمه یرون  هکبش   ) SONET هکبش تازیهجت  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
VPN هکبش تینما  تازیهجت  الاک :  مان 

هاگتسد 300 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  الاک  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه 

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

22758-0613  ، 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
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هقطنم 9 ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح هنیزه   - دشاب یم  یمازلا  ینف  یلام و  روتکاف  شیپ  هئارا  - یتناراگ لاسکی  اب   PBPC100-48V-DC لدم  ethernet to e1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  یراس ) دصقم ( ات 

1101091861000097 زاین :  هرامش 
هقطنم 9 ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هدننک :  رازگرب 

سونترآ هعسوت  حرط و  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FIBRIDGE یتراجت مان   FBPC100 لدم هنایار  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

یم هدنشورف  هدهع  هب  یراس ) دصقم ( ات  لمح  هنیزه   - دشاب یم  یمازلا  ینف  یلام و  روتکاف  شیپ  هئارا  - دشابیم تسویپ  هب  یلیمکت  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب

4817831971 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 9  یناقلاط - راولب  یادتبا  رمحا - لاله  نادیم  یراس - یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33805716-011  ، 33804444-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33357186-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PBPC100 -48V-DCPBPC100 -48V-DC  لدم لدم   ethernet to e1ethernet to e1 ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5709517 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامدخ حرش  قباطم  شاخ  ناوارس و   ، زابرس یاههاگتسیا  رد   EMP و MP یاهراب کیکفت  ولبات و  بصن  هیهت و  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ییارجا  تاکن  تیاعر  اب  تاصخشم و  ، 

1101001022001096 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
ناوارس رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم و تامدخ ،  حرش  قباطم  شاخ  ناوارس و   ، زابرس یاههاگتسیا  رد   EMP و MP یاهراب کیکفت  ولبات و  بصن  هیهت و  تایلمع  ماجنا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ ییارجا  تاکن  تیاعر  اب 

09155429490 یریم :  سدنهم  یاقا  یگنهامه :  - 

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

33252020-054  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

EMPEMP  وو   MPMP  یاهراب یاهراب کیکفت   کیکفت وو   ولبات   ولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 8181
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ناهفصا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5709548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

KNet PLus دنرب HDMI یشکلباک یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001193000012 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ غرمیس  نامراب  هدننک  هضرع  عجرم   KNET یتراجت مان   HD1 لدم  m 10 لوط  HDMI لباک الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد.دشاب یم  مالعتسا  مرف  رد  راک  حرش  هیلک.دشاب  یم  الاک  هدنشورف  اب  باهذ  بایا  هنیزه.نآ  یارجا  لباک و  دیرخ.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 221-222 03136260501-7 نفلت.ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  لیمکت و  مالعتسا  مرف  امتح  خساپ  ماگنه 

8173794591 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  دیحوت -  هار  راهچ  دیحوت -  خ  ناهفصا -  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36260501-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36252492-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ییاضف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5709559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

KNet PLusKNet PLus دنرب   دنرب HDMIHDMI یشکلباک   یشکلباک یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8282

کنیل کنیل رغت   رغت تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  قباطم  کنیل  رغت  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004068000208 زاین :  هرامش 

ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یدشرم دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   G35 لدم  m 3 عافترا ماب  تشپ  لپ  یتارباخم  لکد  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

مشق رترب  تاعالطا  یروانف  هرایس  هدننک  هضرع  عجرم  نیسکا  یتراجت  مان   LC لدم  m 1 لوط یرون  ربیف  لیتگیپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   NETMETAL لدم یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

SUDEN یتراجت مان   UTP CAT6 لدم  m 305 لور  13/75x8 in عطقم حطس  یسم  شکور  سنج  یسم  یداه  سنج  یا  هتشر  تشه  هکبش  لباک  الاک :  مان 
جرفتم هلا  فطل  هدننک  هضرع  عجرم   SUDEN هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 

هقلح ( لور )1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

دنجریب قرش  نارتسگ  طابترا  رواشم  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   MIMOSA هدنزاس عجرم   C5C لدم یتارباخم  ییویدار  متسیس  الاک :  مان 
تس 4 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
نازاس دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  نیورآ  نازاس  دنمشوه  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   cm 16 زیاس یسکلف  سنج  یتارباخم  هلول  الاک :  مان 

زربلا نیورآ 
ددع 1 دادعت : 

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

یراذگراب تسویپ  هب  تاصخشم  اب  قباطم  روتکاف  شیپ  یلخاد 2330 -  هرامش 23344  لاؤس  هنوگره  تروص  رد   - دشاب یم  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دنشاب یم  تمیق  هئارا  هب  زاجم  جرک  نارهت و  ناگدننک  نیمات  طقف  هدننک -  نیمات  فذح  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  ددرگ - 

1967734114 یتسپ :  دک  هرامش 34 ،  هیاس -  نابایخ  تلم -  کراپ  یوربور  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: 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   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم   ) SM-X-PVDM-500 تالسا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000550 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناجیابرذآ ناریلد  نارتسگ  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم  کیزکم  هدنزاس  روشک   Cisco یتراجت مان   PVDM لدم هنایار  هکبش  تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  هناماس ، رد  روتکاف  تمیق و  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  مدع  تروص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133613137 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  نابایخ  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360747-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5709652 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کردم  قبط   CCTV هکبش یرادهگن  تالآرازبا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105001778 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایرافغ دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   PROSKIT یتراجت مان   CP-376TR لدم هکبش  سرپ  راچآ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  دات  دروم  یتسویپ  کردم  رد  هدش  رکذ  طیارش  الاک و  ینف  تاصخشم  الاک ، دادعت   :: 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

32469013-076  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SM-X-PVDM-500SM-X-PVDM-500 تالسا   تالسا ناونع : : ناونع 8484

CCTVCCTV  هکبش هکبش یرادهگن   یرادهگن تالآرازبا   تالآرازبا ناونع : : ناونع 8585
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(200  ) کی هجرد  نوتسیک  - 3 ( - 100  ) کت تیلپ  سیف  - 2 ( - 100  ) ولق ود  تیلپ  سیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953000700 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
دیشر یقداص  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   TN-KU6EV2 لدم  UTP CAT6E تروپ کت  یکیتسالپ  نوتسیک  روتکناک  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

ناهج شقن  متسیسارف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتارباخم  زیرپ  دربراک   45x45 mm تیلپ سیف   PVC هحفص الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

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

تسا  دات  دروم  زاین  یلک  حرش  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 2

دشابیم هدننک  نیمات  اب  الاکو  هنومن  لاسرا  هنیزه  -3
دشابیم ههام  تخادرپ 2  -4

دشبیم یمازلا  هدننک  نیمات  تباثو  هارمه  نفلت  تبث  - 5
هرامش 09163033166 اب  یگنهامه  - 6

6165773131 یتسپ :  دک  تفن ،  ناتسرامیب  تفن  کرهش  هداج  یادتبا  هاگدورف  هار  هس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34490517-061  ، 34434142-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( 200200  ) ) کیکی هجرد   هجرد نوتسیک   نوتسیک - - 33 ( - ( - 100100  ) ) کتکت تیلپ   تیلپ سیف   سیف - - 22 ( - ( - 100100  ) ) ولق ولق ودود   تیلپ   تیلپ سیف   سیف ناونع : : ناونع 8686

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5709766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دامن عجارم  تسویپ  هب  افطل  .دنشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132094  اب  قباطم  ولاو  تکوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985004497 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدحتم تالایا  هدنزاس  روشک   MASIMO هدنزاس عجرم   MASIMO یتراجت مان   LNCS DCI لدم گنیروتینام  هاگتسد   cm 90 زیاس اب  راد  تکوس  لباک  الاک :  مان 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم نوتسیک  هکبش  تکوس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

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

ددع 5 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

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

ددع 5 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یرابتعا  تکرش  نیا  تخادرپ  هوحن  انمض " .دامن  هعجارم  تسویپ  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

48732-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ولاو ولاو تکوس   تکوس ناونع : : ناونع 8787
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( وکیاوزیا )

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم تاریهجت  نیمات  یرونربیف و  یبای  بیع  یاهراک  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092297001061 زاین :  هرامش 

ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رک 156 دادعت : 
1401/07/06 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

( ، ناریا لحاس  ارف  عیانصو  یزاس  یتشک  عمتجم  تکرش   ) ییایرد عیانص  عمتجم   - سابعردنب برغ  یرتمولیک   37 سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7934174715 یتسپ :  دک 

32571085-076  ، 32571193-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32571152-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

عمتجم5708059  BMS یرادهگن هحفص 24)سیورس و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یاهرازفا5708282 مرن  هکبش و  اهرازفا ،  تخس  یرادهگن  ریمعت و  بصن ،  هرواشم ،  ینابیتشپ ، 
(pm  ) تینما یصصخت  تامدخ  یزاس  هدایپ  (- pm)

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یلام5708849 عماج  متسیس  یاهرازفا  مرن  هحفص 19)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5709569pfsense لاوریاف ینابیتشپ  یدنب و  هرکیپ  هحفص 19)بصن و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

وئدیو5709614 قیرط  زا   ) رود هار  زا  تادنتسم  راشتنا  یروآ و  عمج  تیریدم  تازیهجت  دیرخ 
( سنارفنک

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5709747 لباک  هتسب -  رادم  نیبرود  تاموزلم  هحفص 80)عاونا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

گبریا5709768  acu حیحص درکلمع  تست  تهج  گاید  هاگتسد  6 یرازفا مرن  هحفص 24)رغت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هطوبرم هطوبرم تاریهجت   تاریهجت نیمات   نیمات وو   یرونربیف   یرونربیف یبای   یبای بیع   بیع یاهراک   یاهراک ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 8888
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

راهباچ ردنب  یرادرهش   :: 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 19 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5707982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ولبات هیاپ  اب  هارمه  رباعم  ولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092786000044 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  راهباچ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رزخ ناراک  مظنم  هدننک  هضرع  عجرم  کیفارت  انرب  یتراجت  مان   T06 لدم  33x80 cm زیاس یلیطتسم  رباعم  یماسا  ولبات  الاک :  مان 

ددع 195 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

یقوجلس دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  یقوجلس  دوعسم   32x75 cm هزیناولاگ قرو  یرهش  رباعم  یناسر  عالطا  ولبات  الاک :  مان 
ددع 71 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
هام نیذآ  رهش  هدننک  هضرع  عجرم  راگن  هام  نیذآ  رهش  هدنزاس  عجرم  راگن  هام  نیذآ  رهش  یتراجت  مان   m 3 زیاس  SHA100 لدم رباعم  هرمن 6  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 

راگن
ددع 44 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همیمض مالعتسا  هناماس  رد  تمیق  جرد  زا  سپ  دشاب  یم  همیمض  یتسویپ  کرادم  رد  راک  زیر  ولبات  هیاپ  اب  هارمه  یراوید  هفرط و  ود  ولبات  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگ  زاب  ددجم  لیمکت و 

9971716476 یتسپ :  دک  راهباچ ،  یرادرهش  هر _ ) ) ینیمخ ماما  راولب  راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35320445-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35320446-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ولبات ولبات هیاپ   هیاپ اباب   هارمه   هارمه رباعم   رباعم ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5708077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم لوطب 350   30*30 لودج کت  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101098320000001 زاین :  هرامش 

ریش بجع  ناتسرهش  یزکرم  شخب  ولرضخ  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

لوط رتم   350 دادعت : 
1401/07/06 زاین :  خیرات 

ریش بجع  یقرش ،  ناجیابرذآ  لیوحت :  لحم 

دشابیم یدقن  تروصب  هدوب و  ینارمعریغ  یاه  هژورپ  بلاق  رد  هژورپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5544115448 یتسپ :  دک  ولرضخ ،  یاتسور  ریش  بجع  ناتسرهش  یقرش  ناجیابرذآ  ریش ،  بجع  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37632259-041  ، 37627436-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37627436-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ولرضخ یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5708186 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم لوطب 350   30*30 لودج کت  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101098320000002 زاین :  هرامش 

ریش بجع  ناتسرهش  یزکرم  شخب  ولرضخ  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

لوط رتم   350 دادعت : 
1401/07/06 زاین :  خیرات 

ریش بجع  یقرش ،  ناجیابرذآ  لیوحت :  لحم 

دشابیم یدقن  تروصب  هدوب و  ینارمع  ریغ  یاه  هژورپ  بلاق  رد  هژورپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5544115448 یتسپ :  دک  ولرضخ ،  یاتسور  ریش  بجع  ناتسرهش  یقرش  ناجیابرذآ  ریش ،  بجع  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37632259-041  ، 37627436-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37627436-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتم رتم   350350 لوطب   لوطب   3030 ** 3030 لودج لودج کتکت   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9090

رتم رتم   350350 لوطب   لوطب   3030 ** 3030 لودج لودج کتکت   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9191

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

باراد یتسویپ  حرش  قبط  هبل  کت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001044000503 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

باراد رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7156937148 یتسپ :  دک  یا ،  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  دابآ ، لضف  زا  رتالاب  سردم ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4080158-0917  ، 37270280-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37270285-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5709151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 4  هب  تسویپ  ریوصت  قبط   cm 100 زیاس ینوریب  طیحم  نکشن  بدحم  یکیفارت  هنیآ  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005867000144 زاین :  هرامش 

رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیرآ کیفارت  نمیا  ناگراتس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   cm 100 زیاس ینوریب  طیحم  نکشن  بدحم  یکیفارت  هنیآ  الاک :  مان 

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

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  یلاسرا  کرادم  تسویپ  رد  روتکاف ) شیپ  قاصلا  دیشاب (  هتشاد  ار  لماک  تقد  هدش  هتساوخ  دراوم  یتسویپ و  کرادم  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
06153507150 نایهللادبع 09168241287 -  دالیم  یاقآ  بانج  زاین ؛  دروم  الاک  ینف  تاعالطا  ذخا  تهج  ینف  رظان  سامت  هرامش 

6414665576 یتسپ :  دک  یولوم ،  دیهش  نادیم  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53507110-061  ، 53522801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبل هبل کتکت   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292

cmcm  100100 زیاس   زیاس ینوریب   ینوریب طیحم   طیحم نکشن   نکشن بدحم   بدحم یکیفارت   یکیفارت هنیآ   هنیآ بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5709186 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادنز لحم  رد  لیوحت  درادناتسا و  یموینیمولآ  هندب  دوخرس و  تسالاب  نمول 19000  اب   200w smd ینابایخ غارچ  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام راهچ  لقادح  باسح  هیوست  یزکرم . 

1201003115000134 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

راهچ لقادح  باسح  هیوست  یزکرم .  نادنز  لحم  رد  لیوحت  درادناتسا و  یموینیمولآ  هندب  دوخرس و  تسالاب  نمول 19000  اب   200w smd ینابایخ غارچ  هیهت  - 
الاک لیوحت  زا  سپ  هام 

یئانشور تازیهجت  پمال و  الاک :  هورگ 
ددع  40 دادعت : 

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

باسح هیوست  یزکرم .  نادنز  لحم  رد  لیوحت  درادناتسا و  یموینیمولآ  هندب  دوخرس و  تسالاب  نمول 19000  اب   200w smd ینابایخ غارچ  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  هام  راهچ  لقادح 

3414669547 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  راتسرپ  راولب  نایزورون  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33444300-028  ، 33672144-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33664310-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسالاب تسالاب   1900019000 نمول   نمول اباب     2 00200 w smdw smd  ینابایخ ینابایخ غارچ   غارچ هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9494

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یغارچرس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005329000072 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  ناراسچگ  نادبنگ  ود  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دیشارفا سراپ  یروآ  نف  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم  سندیرک  یتراجت  مان   CE-ST-150-S350-CP لدم  W 150 ناوت ینابایخ  غارچ  الاک :  مان 

ددع 180 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

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

تخادرپ طیارش  مالعتسا  هدنرب  اب  لمح  هنیزه  سوط  عاعش  سراپ  تکرش  اه  یغارچ  رس  یتسویپ  مرف  تساوخرد و  ربارب  تاو  ینابایخ 100  غارچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هناماس رد  روتکافو  مالعتسا  مرف  یراذگراب  اه  یغارچ  رس  تفایرد  زا  دعب  هام   4

7581633931 یتسپ :  دک  نادبنگود ،  یرادرهش  - رصع یلو  راولب  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224099-074  ، 32223247-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223247-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینابایخ ینابایخ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 9595

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709292 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیاپ هارمه  هب  یرهش  رباعم  ولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050263000035 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رهش  یلاع  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ادن رون  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 زیاس زمرق  هریاد  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

سرگاز کیفارت  راومه  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  هدنهد  رادشه  دربراک  یزلف  سنج   cm 20 زیاس یعلض  شش  لکش  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
زیربت تعنص  ناملا  ناوت  ولبات  هدننک  هضرع  عجرم   33x80 cm زیاس لیطتسم  لکش  رباعم  یراذگ  مان  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 306 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیریگب سامت  سایق  نشور  یاقآ  یدشرم و 09173747318  یاقآ  هرامش 09171752349  اب  دیناوت  یم  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7519636756 یتسپ :  دک  رهشیلاع ،  یرادرهش  رهشیلاع -  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33681020-0773  ، 33681020-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33681020-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیاپ هیاپ هارمه   هارمه هبهب   یرهش   یرهش رباعم   رباعم ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9696

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5709344 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت درس  گنر  اب  یتسویپ  لیاف  قبط  موادم  عطقنم و  یشک  طخ  حلاصم و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093145000006 زاین :  هرامش 

یلغواویا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دریذپ ماجنا  تسویپ  هگرب  رد  یراذگ  تمیق  ددرگ و  هعلاطم  یتسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5831953756 یتسپ :  دک  یلغواویا ،  یرادرهش  یلحاس  یرتم  نابایخ 24  یلغواویا  رهش  یلغواویا  شخب  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36512970-044  ، 36512222-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36511007-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط موادم   موادم وو   عطقنم   عطقنم یشک   یشک طخطخ   وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها هقطنم 8  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش هقطنم 8  حطس  رد  عقاو  یکیفارت  مالقا  ژاتنوم  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095804000005 زاین :  هرامش 

زاوها تشه  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تراپ  ربون   cm 2 عافترا  10x10 cm زیاس  ABS هندب سنج   PMMA زنل اب  هفرط  ود  دیفس  یا  هبرگ  مشچ  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/07/13 زاین :  خیرات 

یکیناکم تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 
درادن 50 دادعت : 

1401/07/13 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  تسویپ  هب  زایندروم  مالقا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  یمازلا  هدننک  نیمأت  یوس  زا  هارمه ) نفلت  ) سامت هرامش  جرد 

6133833159 یتسپ :  دک  هقطنم 8 ،  یرادرهش  اناق  یادهش  نادیم  رنهاب  یوک  ملعم  راولب  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32273371-061  ، 32288888-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32281560-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت مالقا   مالقا ژاتنوم   ژاتنوم وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898
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لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5709415 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمرگ ناتسرهش  هفرش  چیپ  رد  یسرجوبن  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003740000108 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سراپ رصن  نازاس  هینبا  هدننک  هضرع  عجرم   m 6 زیاس ینتب  یسرجوین  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5615813531 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  هار  سیلپ  هاگرارق  یوربور  - یرادا کرهش  - ناسانشراک لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33743808-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33743802-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5709444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگنهامه 35911452 نفلت  تسویپ / تسیل  تاعالطا  قباطم  کناب / دنولا  نامتخاس  ینف  هنیاعم  یهاوگ  کالپ و  ذخا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000520 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

عوطقم 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم لطاب  تمیق  داهنشیپ  دنب 1 و2  تیاعر  مدع  تروص  رد  - * .دوش یراذگراب  هدش  ءاضما  رهم  لیمکت و  یاهب  شسرپ  مرف   2 تسیمازلا –  دیدزاب  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911741-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسرجوبن یسرجوبن بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9999

نامتخاس نامتخاس ینف   ینف هنیاعم   هنیاعم یهاوگ   یهاوگ وو   کالپ   کالپ ذخا   ذخا ناونع : : ناونع 100100

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709498 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  هب  یراب )  یاهوردوخ  تشپ  گنربش  بصن  ژاتنوم و  دیرخ ،  فده (  هیلقن  لیاسو  یزاسراکشآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004572000086 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  یباسحیذ  یلام و  روما  هرادا  طسوت  یرادا  لحارم  یط  هطوبرم  هرادا  دأت  همان و  تنامض  هئارا  دادرارق و  دقع  زا  سپ  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یم  ماجنا  ینوناق  تاروسک 

 : یتسپ دک  مرخ ،  تسب  نب  شبن  ناحیروبا  هاگتسیا  یناقاخ   هارراهچ  هب  هدیسرن  کمران  یرتم  یس  زا  دعب  دنامد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1547815981

77909091-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77906645-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( یراب یراب یاهوردوخ   یاهوردوخ تشپ   تشپ گنربش   گنربش بصن   بصن وو   ژاتنوم   ژاتنوم دیرخ ،  ،  دیرخ فده (  (  فده هیلقن   هیلقن لیاسو   لیاسو یزاسراکشآ   یزاسراکشآ ناونع : : ناونع 10 110 1
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دهشم هقطنم 5  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

5/89561 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/2914:00:00هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم :: 14:00:001401/06/29عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709817 :: هرازه هرازه :: 1401/06/3009:00:00دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ارهزلا راولب  هخرچود  هژیو  ریسم  زیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

درادن یهگآ  هنیزه  هب  زاین  همانزور :  رد  یهگآ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناگیار دانسا :  هنیزه 

هبتر دقاف  هبتر  لقادحنامتخاس  هینبا و  ناراکنامیپ -  هتشر  1
هبتر دقاف  هبتر  لقادحیربارت  هار و  ناراکنامیپ -  هتشر  2

هبتر دقاف  هبتر  لقادحتامدخ  ناراکنامیپ -  هتشر  3
هبتر دقاف  هبتر  لقادحنامتخاس  هینبا و  ناراکنامیپ -  هتشر  4

 : مالعتسا یاهتکاپ  لیوحت   :: سردآ سردآ
هناخریبد رد  تبث  - فلا

جنپ هقطنم  یزادرپراک  هرادا  لیوحت  ب -
یزادرپراک دحاو  هقطنم 5  یاردرهش  ناخ 15  کچوک  ازریم  هدننک :  رازگرب  سردآ 

31294261-051 نفلت :   :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

راولب راولب هخرچود   هخرچود هژیو   هژیو ریسم   ریسم زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 102102
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دزی ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  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 13 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5708122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرادا بختنم  بعش  نامتخاس  یا  هراجا  یاهقودنص  یارب  کیتاموتا  یا  هشیش  برد  ددع  لیوحت 3  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دانسا  قبط  دزی  ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما 

1101004040000006 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

یاهورین یریگراکب  اب  تیولوا  ناراکنامیپ ، اه و  تکرش  هیلک  اب  دادرارق  رد  دنراد و  تیولوا  یناتسا  طیارش  دجاو  یموب  ناراکنامیپ  ربارب ، طیارش  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  رت ) کیدزن  تنوکس  لحم  تیولوا  اب  یبرجت و  یملع و  رظن  زا  ربارب  طیارش  رد   ) یناتسا یموب 

8917944948 یتسپ :  دک  یروهمج ،  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35221914-035  ، 35221658-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35233530-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5708169 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

148166 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

تاموتا ییوشک  برد  بصن  هیهت و  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/05/04 عورش :  خیرات 
1401/05/09 نایاپ :  خیرات 

1401/07/02 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتاموتا کیتاموتا یایا   هشیش   هشیش برد   برد ددع   ددع لیوحت  33   لیوحت وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 103103

تاموتا تاموتا ییوشک   ییوشک برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 104104

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5708595 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  تسویپ  هب  روتکاف  شیپ  ، تسویپ طیارش  ینف و  تاصخشم  ساسارب  ریگدزد  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  لک  عمج  ، ددرگ

1201001195000042 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  لک  عمج  ، ددرگ لاسرا  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  تسویپ  هب  روتکاف  شیپ  ، تسویپ طیارش  ینف و  تاصخشم  ساسارب  ریگدزد  متسیس  - 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه ، دشاب یم  ناشاک  رهش  لیوحت  لحم  ، ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  لک  عمج  ، ددرگ لاسرا  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  تسویپ  هب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  زور  تدمب 14  کناب  سانشراک  دات  خیرات  زا  لیوحت و  زا  سپ  متسیس  هجو  تخادرپ  ، دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعب  لیوحت  لحم  ات  لمح 

8136634179 یتسپ :  دک  یزوریپ ،  لته  بنج  تلود  هزاورد  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32220610-031  ، 32226025-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222902-031 :: 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

ریگدزد ریگدزد متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 105105
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ناسارخ نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  کیتاموتا  برد  ددع  کی  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004543000381 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   3x3 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

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

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف / اب  لاسرا  هنیزه  دشاب  اراد  یرورض  مزال و  یاهرادناتسا  هیلک  هدش / هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  تسویپ /  تسیل  قبط  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لصاح  سامت  یروصنمافص 09153725046  سدنهم  اب  رتشیب  تاعالطا  دشابیم / الاک  لیوخت  زا  سپ  هامکی  تخادرپ 

9661876981 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  هچوک  شبن  یناقلاط  خ  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37222447-058  ، 7222443-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

7223509-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ددع   ددع کیکی   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 106106
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ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: 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   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش اب  یدرف  سدنهم  اب  یرادا  میات  رد  رتشیب  تاعالطا  تهج  تومیر ) ، لفق ، کج ) یلرتنک تومیر  یگنیکراپ  کج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیریگب سامت   09166132415

1201001262000009 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هلاس یتناراگ 2  اب  مرگولیک  ییاج 250  هباج  تردق  یرتم و  هگنل 3  ره  ییاج  هب  اج  ناوت  تومیر ) ، لفق ، کج ) یلرتنک تومیر  یگنیکراپ  کج  - 
یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

رتشوش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام رد  یگنیدقن  دوجو  هب  طونم  یرادا و  لحارم  یط  الاک و  بصن  لیوحت و  دعب  تخادرپ  .دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  الاک  بصن  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  الاب  هرامش  اب  الاک  قیقد  تاصخشم  حیضوت  تهج  .دشابیم  یمازلا  سامت  هرامش  روتکافشیپ و  هئارا  .دشابیم  زکرم 

6133613137 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  نابایخ  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43247748-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( تومیر تومیر ،، لفق لفق ،، کجکج )) یلرتنک یلرتنک تومیر   تومیر یگنیکراپ   یگنیکراپ کجکج   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 107107
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هاگدورف لک  هرادا   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ناتسلگ ناتسا  یاه 

ناتسلگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5708108 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001293000027 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یرازگراب  اضما  رهم و  زا  سپ  نآ  دافم  هعلاطم .  تمیق  داهنشیپ  مرف  تسویپ .  لیاف  حرشب  هتسبرادم  نیبرود  تامدخ  ماجنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4933169951 یتسپ :  دک  الق ،  قآ  ناگرگ  هداج  رتمولیک 7  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32626804-017  ، 32244505-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32244506-017 :: 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

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 108108

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

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

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

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

5708516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبطرگید  ملق  لاناک و28  32 ریواصت طبض  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030240000429 زاین :  هرامش 

تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هداز خیش  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   PIR یتراجت مان   AMOWC لدم هتسبرادم  نیبرود  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 

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

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

تسویپ تسیل  قبطرگید  ملق  لاناک و28  32 ریواصت طبض  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هئارا  تمیق  یداهنشیپ  تسیل  قبط  امتح 

ددرگ هئاراروتکاف  شیپ 
یگنهامه تهجهشیپ  مرخ  سدنهم  09177445530

دشاب یم  ههامراهچ  تخادرپ 
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهعرب  بصنو  لمح  هنیزه 

 : یتسپ دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  هاپس  نابایخ  تشدهد - دمح - ریوب  هیولیگهک و  ناتسا  تشدهد ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7571888655

32265908-0744  ، 32265908-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32265903-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبطرگید   قبطرگید ملق   ملق   2828 وو لاناک   لاناک 3232 ریواصت ریواصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 109109
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لقن لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
روشک

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5708705 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AVerMedia 310 Recorder ا AverMedia 310 لدم  HD لوف  HDMI ردروکر تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001004000072 زاین :  هرامش 

روشک لقن  لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دش دهاوخن  یگدیسر  روتکاف  شیپ  نودب  خساپ  هب  دشابیم -  تسویپ  دیرخ  طیارش  ینف و  صخشم  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/07/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  تقد  هب  ینف  هصخشم  طیارش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1487673486 یتسپ :  دک  یبرغ ،  شرآ  شبن  راشفا  دیرف  یدرگتسد خ  دیهش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22275199-021  ، 22904766-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22262019-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

AVerMedia 310  RecorderAVerMedia 310  Recorder  اا   AverMedia 310AverMedia 310 لدم   لدم   HDHD  لوف لوف   HDMIHDMI ردروکر   ردروکر ناونع : : ناونع 1101 10
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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 17 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه نامتخاس  ریواصت  تیریدم  رازفا  مرن  یناسرزورب  ینابیتشپ و  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  متسیس  یرادهگن  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو 

1101000005000160 زاین :  هرامش 
تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

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

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

یبایزرا کرادم  دانسا و   ) یتساوخرد کرادم  ریاس  هارمهب  تکرش و  رهم  هب  رومهم  ءاضما و  زاجم ، ءاضما  نابحاص  طسوت  دیاب  تسویپ  دانسا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لاسرا  ءاهب  مالعتسا  مرف  لیذ  رد  جردنم  سردآ  هب  هتسب  رد  تکاپ  رد  یکیزیف  تروصب  نینچمه  جرد و  هناماس  رد  ناگدنهد ) داهنشیپ  یفیک 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

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

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

5709187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریواصت ریواصت تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن یناسرزورب   یناسرزورب وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 11 11 1 1

ناتسرامیب ناتسرامیب ریگدزد   ریگدزد وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ارجا   ارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1121 12
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یاهتمیق افطل  تسویپ ) تسیل  قبط   ) تشادهب هکبش  انیس و  روپ  ناتسرامیب  ریگدزد  هتسب و  رادم  نیبرود  ارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب تسویپ  تسیل  قبط  اقیقد  یداهنشیپ 

1101000257002034 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   VICON یتراجت مان   SVFT-W23C لدم ینوریب  یاضف  صوصخم  یورک  کرحتم  یگنر  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
اصحا ینمیا  رازفا 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/07/05 زاین :  خیرات 

سراپ ریبدت  نمیا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   ITP یتراجت مان  اب   ITP-SP1010 لدم یلخاد  یاضف  کرحتم  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/07/05 زاین :  خیرات 
یئاز دومحم  کلم  جنگ  هدننک  هضرع  عجرم   MAGICAR یتراجت مان   M110F لدم راد  لرتنک  ریگدزد  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/07/05 زاین :  خیرات 

کینورتکلا ماس  هدنزاس  عجرم  گنوسماس  یتراجت  مان   55J6390 لدم  in 55 زیاس  LED نویزیولت الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/05 زاین :  خیرات 
ناقلمس هنام و  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزرا باستحا  نودب  صلاخ و  تروصب  تمیق  - - تسا هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  دشابیم - هاگشناد  تسارح  دات  زا  سپ  یدقن  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییاضر رتکد  هرامش 09155852609  اب  رتشیب  عالطا.دشاب  ربتعم  تنامض  یاراد  دیاب  مالقا  - ددرگ هئارا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  دشاب - هدوزفا 

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

32921222-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709311 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بانیم جع ) ) یدهملا و  هر ) ) ینیمخ ماما  (ع ، ) یلع ماما  زکارم  لرتنک  سسکا  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001095 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هاگتسیا 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا همیب  باسح  اصافم  سامت 33334507- هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5709572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قبط  یرهش  تراظن  یاه  نیبرود  لکش   tوL یاهلکد نویسنادنوف و  یارجا  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004916000037 زاین :  هرامش 

سابعردنب یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 48 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7917873139 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  یرادرهش  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223533-076  ، 32223022-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223022-076 :: 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

بانیم بانیم جعجع ) ) )) یدهملا یدهملا وو   هرهر ) ) )) ینیمخ ینیمخ ماما   ماما عع ، ) ، ) )) یلع یلع ماما   ماما زکارم   زکارم لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 113113

یرهش یرهش تراظن   تراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود لکش   لکش   ttوو LL یاهلکد   یاهلکد وو   نویسنادنوف   نویسنادنوف یارجا   یارجا بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1141 14

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 " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یبرغ ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون 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

5709747 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنج طورشم و  داهنشیپ  هئرا  / تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  / تسویپ حرش  هب  هتسب  رادم  نیبرود  تاموزلم  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ تسویپ دیرخ  طیارش  تاصخشم و  / دشابیمن زاجم  هباشم 

1101001453000037 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N101.224HO لدم  m 5 لوط  FTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راهچ یط  رثکادح  سانجا  لیوحت  / تسویپ دیرخ  طیارش  زاین و  تاصخشم  / دشاب یم  یبرغ  ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ  تکرش  رابنا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( کلدوعسم  ) یگنهامه 044-31987381 .دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  / دشاب یتسویپ  روکذم  تاصخشم  ًاقیقد  هدوب و  لصا  دیاب  سانجا  / یراک زور 

دک یتسپ 316 ،  قودنص  یبرغ  ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ  تکرش  نویوق  لپ  هب  هدیسرن  رنهاب  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5715895554 یتسپ : 

31987285-044  ، 33440092-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440091-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

عمتجم5708059  BMS یرادهگن هحفص 24)سیورس و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ریگدزد5708595 یاهمتسیسمتسیس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 76) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

قیرح5709520 ءافطا  مالعا و  تازیهجت  هارمه  هب  رورس  قاتا  گنیروتینام  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 24)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هتسب5709738 رادم  نیبرود   MX-OPT-IO2 لدم یکینورتکلا  درب   - نیبروت یلرتنک  هحفص 24)یاهدرب  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هناخروتوم5709803 نامتخاس  تیریدم  دنمشوه  هچراپکی  هناماس  یزادنا  هار  ، بصن ، مالقا هحفص 24)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5709652CCTV هکبش یرادهگن  هحفص 46)تالآرازبا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

هکبش هکبش لباک   لباک هتسب -  -  هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تاموزلم   تاموزلم عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 115115
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) 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

یقرب و5708519 یشیامرس ، متسیس  یتشادهب ، سیورس  تاسیسات ، یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  زکرمتم  یزاگ  هاگورین  یاه  نامتخاس  قیرح  مالعا 

هحفص 38) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5708118 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Sophos AP 30 لدم : تنیوپ  سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003012000114 زاین :  هرامش 

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ اریو  هشارت  نیون  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   SOPHOS یتراجت مان   XG لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

-3 .تسا یمازلا  هدننک  نیمات  ابش  باسح  هرامش  یداصتقا و  دک  هئارا  - 2 .دوش هجوت  زاین  یلک  حرش  هب  افطل  دشاب  یم  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام رثکادح 2  روتکاف  باسح  هیوست  - 4( هس یفنم  هقبط  رد  عقاو  رابنا  ولج   ) نامزاس لحم  رد  لیوحت 

1416753941 یتسپ :  دک  کالپ 17 ،  قشمد - نابایخ  یبونج -  نیطسلف  زرواشک - راولب  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84491205-021  ، 88804379-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88893852-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5708118Sophos AP 30 لدم : تنیوپ  هحفص 88)سسکا  سسکا  ( سسکا

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

بانیم5709311 جع ) ) یدهملا و  هر ) ) ینیمخ ماما  (ع ، ) یلع ماما  زکارم  لرتنک  سسکا  هحفص 80)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

Sophos AP 30Sophos AP 30 لدم : : لدم تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 1161 16
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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

(( 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 دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یا 2 -5708062 هراوسوگ  عیرس  لاصتا  گنیلپوک  یگدام  لماش - : قیرح  ءافطا  تازیهجت  داوم و  نیمات 
یناشن شتآ  لبیسکلف  عیرس  لاصتا  گنیلپوک 

هحفص 38) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یقرب و5708519 یشیامرس ، متسیس  یتشادهب ، سیورس  تاسیسات ، یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  زکرمتم  یزاگ  هاگورین  یاه  نامتخاس  قیرح  مالعا 

هحفص 38) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5709029tyco کرام قیرح  افطا  مالقا  هحفص 38)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5709520 ءافطا  مالعا و  تازیهجت  هارمه  هب  رورس  قاتا  گنیروتینام  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 24)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هینبا5709815 یمامت  رد  دود  تیریدم  قیرح و  ءافطا  مالعا و  متسیس  هژورپ  لیمکت  یناسر و  زورب 
نامزاس

هحفص 38) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناشن5708630 شتآ  روتکتد  راکور  بصن  هحفص 38)هیاپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5709049SMOKE DETECTOR COMPLETE(38 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یایا   هشیش   هشیش برد   برد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کیتاموتا5708122 یا  هشیش  برد  ددع  لیوحت 3  یزادنا و  هار  بصن ، یاهمتسیسدیرخ ، یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 76) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " 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

ریگدزد5708595 یاهمتسیسمتسیس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 76) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ناتسرامیب5709187 ریگدزد  هتسب و  رادم  نیبرود  ارجا  هحفص 80)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سیدرف 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 11 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5708067 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب ینوس  زنل  ددع  کی  تاصخشم sony Alpha a7 IV Mirrorless Body و  اب  ینوس  هنیآ  نودب  نیبرود  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
sony FE70-200mm f/2.8 GM OSS lens تاصخشم

1101050288000087 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  سیدرف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

روپ هایس  نسح  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ   SONY یتراجت مان   ALPHA لدم یلاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/11 زاین :  خیرات 
ابیز نهذ  نیمزرس  هدننک  هضرع  عجرم   SAMYANG یتراجت مان   F2.8 لدم  Sony نیبرود  mm 8 یساکع نیبرود  زنل  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/11 زاین :  خیرات 

سیدرف رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

، یلخاد تادیلوت  زا  تیامحروظنم  هب  .تسا  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه.تسیمازلا  هناماس  رد  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  روتکاف و  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا.دنشاب  یم  تیولوا  رد  یلخاد  ناگدننک  دیلوت  ناینب و  شناد  یاهتکرش 

3166653713 یتسپ :  دک  سیدرف ،  یرادرهش  سیدرف  ناتسرهش  جرک  زربلا  سیدرف ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36658111-026  ، 36658110-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36658110-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب ینوس   ینوس زنل   زنل ددع   ددع کیکی   وو     sony Alpha a7 IV Mirrorless  Bodysony Alpha a7 IV Mirrorless  Body تاصخشم   تاصخشم اباب   ینوس   ینوس هنیآ   هنیآ نودب   نودب نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
sony FE70-200mm f/2 .8  GM OSS lenssony FE70-200mm f/2 .8  GM OSS lens تاصخشم   تاصخشم

117117
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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 11 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددزگ تسویپ  هناگادج  یلام  ینف و  یاهداهنشیپ  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  متیآ - ) ود  ددع (  4 یساکع - نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498005206 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یمیلس اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   A170 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددزگ تسویپ  هناگادج  یلام  ینف و  یاهداهنشیپ  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  متیآ - ) ود  ددع (  4 یساکع - نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31466227-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون ،  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709348 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا رظن  دم  تسویپ  تاصخشم  قبط  اقیقد  الاک  تسا و  هباشم  دکناریا  ( یرادرب ریوصت  ) یناتسرنه تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000275000094 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یلضفا سابعلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   CANON یتراجت مان   EOS 50D لاتیجید یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516754435 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  سادم  یزاسون  لک  هرادا  دیحوت  یرتم  هیرکش 18  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38387130-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38385800-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.ددزگ .ددزگ تسویپ   تسویپ هناگادج   هناگادج یلام   یلام وو   ینف   ینف یاهداهنشیپ   یاهداهنشیپ .دشاب   .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا متیآ - ) - ) متیآ ودود   ددع ( ( ددع   44 یساکع - - یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 118118

تسا تسا رظن   رظن دمدم   تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط اقیقد   اقیقد الاک   الاک وو   تسا   تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا (( یرادرب یرادرب ریوصت   ریوصت )) یناتسرنه یناتسرنه تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1191 19

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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 - یتسیز مولع  نبون  یاهیروانف  هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
انیس نبا 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709800 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لابمیگ.نیبرودزنل.یرادربملیف نیبرود.یساکع  نیبرود.یا  هقی  نوفورکیم.نوفده.مر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050315000195 زاین :  هرامش 

انیس نبا  یتسیز –  مولع  نیون  یاهیروانف  هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
طبض ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   MDR-IF140K/C لدم نوفده  الاک :  مان 

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

شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   ECM-44B لدم یا  هقی  نوفورکیم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
شورس یریوصت  یتوص  هدنزاس  عجرم   SONY یتراجت مان   HVR-HD1000E لدم لاتیجید  یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 

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

رثوک هارمه  سای  هدننک  هضرع  عجرم   NIKON یتراجت مان  لدم 120-24  یساکع  نیبرود  زنل  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
داژن یرهشوب  ناگداز  کلم  هیضرم  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان  لدم 2530  یساکع  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 

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

یزیزع یلع  هدننک  هضرع  عجرم   EIBER یتراجت مان   UVI لدم یکشزپ  یرادربسکع  نیبرود  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   APPLE هدنزاس عجرم   APPLE یتراجت مان   GB 128 هظفاح تیفرظ   Iphone 12 MINI لدم مر   GB 4 اب دنمشوه  هارمه  نفلت  الاک :  مان 

in 5/4 زیاس نف  میت  کت 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

ید نیبرود  لابمیگ  .FE 24-70MM F/2.8 GM LENS ینوسزنل .pxw-z150 ینوس یرادربسکع  نیبرود  .alpha a7 IV ینوس یساکع  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرکاش یاقآ  334 یلخاد .یمسرروتکاف 23519 .K44 AKG نوفده .UWP-D21 ینوس یا  هقی  نوفورکیم  .SANDISK 64GB مر .RS2 COMBO یآ یج 

1985743415 یتسپ :  دک  انیس ،  نبا  هاگشهوژپ  یتشهب  دیهش  هاگشناد  نیوا  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23519-021  ، 22404144-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22404145-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  هیئاضق  هوق   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

140111460000028749 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لابمیگ.نیبرودزنل.یرادربملیف لابمیگ.نیبرودزنل.یرادربملیف نیبرود.یساکع   نیبرود.یساکع نیبرود.یا   نیبرود.یا هقی   هقی نوفورکیم.نوفده.مر   نوفورکیم.نوفده.مر ناونع : : ناونع 120120

نیزنب نیزنب نزاخم   نزاخم تخوس   تخوس هاگیاج   هاگیاج ناونع : : ناونع 12 112 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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agahi.adliran.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709919 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک   سار   - 1401/07/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یلاعت همسب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوقنم ریغ  لاوما  هدیازم  یهگآ 

 « لوا تبون  »    
دیس دنزرف  ینیسح  دیجم  دیس  یاقآ  قح  رد  لایر   غلبم 10.037.603.000  تخادرپ  هب  موکحم  ینواعت   تکرش  هیلع  موکحم  یئارجا 0000116   تباین  هدنورپرد 

.تسا هدیدرگ  ناریا  یمالسا  یروهمج  تلود  قحرد  یتلودرشع  مین  تباب  لایر  غلبم 501.880.000  میرک و 
طسوت طسوت   لیذ  هحورشم  لاوما  دنا  هدادن  ماجنا  ناهاوخ  قح  قاقحا  تهجرد  یمادقا  هنوگ  چیه  ناشیا  هدیدرگ و  غالبا  هدناوخ  هب  مکح  هکنیا  هب  هجوت  اب  و 

رد یروضح  هدیازم  قیرط  زا  تسا  رارق  هدش و  یبایزرا  یرتسگداد  یمسر  ناسانشراک  طسوت  تسا و  هدیدرگ  فیقوت  ناشنهام  یرتسگداد  یندم  ماکحا  یارجا 
.دسرب شورف  هب  حبص   11 تعاس سار  ناشنهام  یندم  ماکحا  یارجا  هبعش  رتفد  لحم  رد  هبنش   ود  زور     1401/07/18 خیرات  

زا ینیمضت ) ) یکناب کچ  تروصب  ای  ادقن  هلماعم  نمث  دصرد  دش و 10 دهاوخ  هتخورف  یداهنشیپ   تمیق  نیرتالاب  هب  عورش و  یسانشراک  هیاپ  تمیق  زا  هدیازم 
.دشدهاوخ طبض  تلود  عفن  هب  هذوخام  دصرد  تروصنیا 10 ریغ  رد  ددرگ  لوصو  هام  کی  تدم  فرظ  دیاب  یقبام  ذخا و  هدیازم  هدنرب 

هاگداد یوسزا  ضارتعا  هب  یگدیسرات  تروصنیا  رد  هک  دنیامن  ضارتعا  هدیازم  یرازگرب  هوحن  هب  تبسن  هدیازم  خیراتزا  هتفه  کی  تدم  فرظ  دنناوت  یم  نیفرط 
.دش دهاوخن  لقتنم  رادیرخ  مان  هب  هدیازم  دروم 

.دنیامن دیدزاب  هدیازم  دروم  لاوما  زا  هدیازم  یرازگرب  خیراتزا  لبق  زور  جنپ  تدم  فرظ  دنناوت  یم  نارادیرخ 
: هدیازم دروم  لاوما  تاصخشم 

نیزنب لیئوزاگ و  زاگ ، تخوس  هاگیاج  تالآ   نیشام  تاسیسات و  یراجت و   دنرب  فلا :
هب تامدخ  هیارا  یرادرب و  هرهب  لاح  رد  یرادرب     هرهب  زوجم  اب  یرهش  تامدخ  هدودحم  لخاد  رد  ناشنهام و  رهش  زکرم  رد  یبایزرا   دروم  تخوس  هاگیاج  .    1

( دشاب یم  اعدتسا  دروم  مرتحم  هاگداد  رضحم  یرادرب  هرهب  هناورپ   هیارا  ) .دشاب یم  نایرتشم  
.دشاب یم  رتیل  تیفرظ 45000  اب  ددع  دادعت 2  هب  نیزنب  نزاخم  .    2

دشاب یم  رتیل       تیفرظ 45000  اب  ددع   دادعت 1  هب  لیئوزاگ  نزخم  .    3
تاودا زاگ و  قرب ، ، بآ باعشنا  هتسب و  رادم  نیبرود  اب  یرادا  مزاول  نابیاس و  اب  یتشادهب   سیورس  یرابنا و  تیریدم و  رتفد  یاراد   تخوس  نیمات  هاگیاج  .    4

.دشاب یم  یناسر   تمدخ  تهج  هدرکراک   یگمه  تخوس   هاگیاج  زاین  دروم 
یرادرب هرهب  لاح  رد  ...و  داوم  دض  گنلیش  ژارتیل و  رگناشن  لزان و  اب  هاگتسد       1 دادعت     هب  لیئوزاگ  هبملت  هفرط و  ود  هاگتسد     3 نیزنب       هبملت  دادعت  .    5

.دشاب یم 
راشف یحارط  اب  تخاس 2008   لاس  اب   SM4080 لدم اب   HAVAYAR تکرش تخاس  نزاخم  روسرپمک و  تازیهجت و  اب   CNG زاگ   تخوس  شورف  هاگیاج  .    6
تروص هب  هرک   1000 هفرط   پمپ 2   2 دادعت   اب  زاین  دروم  گنیپیاپ  لرتنک و  ولبات  و  دارگ   یتناس  هجرد  ات 40  یامد 10  یارب  راب  یرادرب 250  هرهب  راشف  راب و   275

.دشاب یم  نابیاس   و  هدرکراک  
: دشاب یم  لیذ  حرش  هب  یتخوس  یاه  هدروارف  هناهام  شورف   طسوتم  رادقم   .    7

.دشاب یم  رتیل   150،000 لیئوزاگ   شورف  رادقم  - 7-2 •    
.دشاب یم  لایر  زاگ 900،000،000  شورف  غلبم  - 7-3 •    
نیزنب لیئوزاگ و  زاگ ، تخوس  هاگیاج  نایعا  هصرع و  ب :

کالپ هب  عبرم  رتم  تحاسم 1973  هب  تخوس  هاگیاج  کلم   یربراک  عون  تیکلام پ146570/90  هگرب  هرامش  هب  هدش  هیارا  یگرب  کت  دنس  قباطم  یبایزرا  لحم 
.دشاب یم  ناشنهام  تبث  هزوح  شخب 6  یلصا  زا 90  یعرف  یتبث 1915 

هب رتم  لوطب 13،30  موس  یعاشم  یضارا  هب  رتم  لوطب 16،15  مود  نابایخ  هب  رتم  لوط 19،75  هب  لوا  تمسق  هس  رد  الامش  یزاربا  دنس  قبط  نا  هعبرا  دودح 
ابرغ یعاشم  یضارا  هب  رتم  لوطب 47،10  ابونج  یعاشم ، یضارا  هب  رام  لوطب 38  مود  یعاشم  یضارا  هب  رتم  لوطب 2  لوا  تمسق  ود  رد  اقرش  یعاشم  یضارا 

.تسا دودحم  یرتم  نابایخ 16  هب  رتم  لوطب 54،60 
راوید هزاس  اب  عبرم  رتم  یبیرقت 200  تحاسم  هب  اعومجم  یتشادهب ، سیورس  یرگراک ، قاتا  تاسیسات ، قاتا  هناخزامن ، یرادا ،  نامتخاس   رب  لمتشم  نآ  ینایعا 

.دشاب یم  یرادرب  هرهب  لاح  رد  ثادحا و  کبس  فقس  زا  هدافتسا   اب  زین  یدادعت  ماگوزیا و  ششوپ  اب  یبرض  قاط  فقس   ییانب ،
.دشاب یم  یگنر  هزیناولاگ  قرو  زا  هدافتسا  اب  ناب  هیاس  تروص  هب  فقس  زا  هزاس  یاراد  یریگ  تخوس  یوکس  تمسق  هس  رد  تخوس  هاگیاج  هطوحم  فک  شرف 

هاگیاج تروص  هب  نیمز   یربراک  و  نیزنب   پمپ  یراجت  دنرب  و  تالآ   نیشام  تاسیسات و  انب و   هصرع و  نیمز و  شزرا  فلا و ب  هنونعم  دراوم  هب  تیانع  اب  .    1
فورح  هب  لایر  غلبم 205،000،000،000  هب  هاگیاج  لحم  رازاب و  طیارش  هدش و  ماجنا  تامالعتسا  یسررب و  یط  روکذم  لحم  رد  هراشالا   قوف  درکراک  اب  تخوس  

.ددرگ یم  نالعا   یبایزرا و  هیاپ   تمیق  ناونع  هب  لایر   درایلیم  جنپ   تسیود و 
هیلک اب  هاگیاج  باسح  هیوست  هاگیاج  شورف  نامز  رد  و  دشاب   یم  یقوقح  یقیقح و  صاخشا  هب  نوید  هنوگ  ره  ندومن   ظاحل  نودب  هدش  ماجنا  یبایزرا  .    2

دور یم  رامش  هب  هدیازم  کفنیال  کرادم  وزج  دش و  دهاوخ  ماجنا  یقوقح  یقیقح و  صاخشا 
دهاوخ شورفب  هب ،  موکحم  نازیم  هب  یعاشم و  تروص  هب  هدیازم  دروم  لاوما  اذلف  دشاب ، یم  لایر  نازیمب 2.037.603.000  هب  موکحم  هدنام  هکنیا  هب  هجوت  اب 

تفر
ناریود لسرم  ناشنهام -  ناتسرهش  یندم  ماکحا  یارجا  کی  هبعش  یندم  ماکحا  یارجا  دحاو  یضاق 

ناشنهام یرتسگداد  تشادهب -  زکرم  بنج  مالسا -  نابایخ  ناشنهام - 
140111460000028749 یهگآ :  هرامش 

9609982400700605 هدنورپ :  هرامش 
ناشنهام ناتسرهش  یندم  ماکحا  یارجا  کی  هبعش  هدننک :  رداص  هبعش 

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

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

5708067sony Alpha a7 IV تاصخشم اب  ینوس  هنیآ  نودب  نیبرود  هاگتسد  کی  دیرخ 
sony FE70-200mm f/2.8 GM تاصخشم اب  ینوس  زنل  ددع  کی  Mirrorless Body و 

OSS lens

هحفص 17) نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب5708108 رادم  نیبرود  تامدخ  هحفص 80)ماجنا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرهش5708378 یریوصت  شیاپ  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  هحفص 17)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5708516 تسیل  قبطرگید  ملق  لاناک و28  32 ریواصت طبض  هحفص 80)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رازفا5709088 مرن  یناسرزورب  ینابیتشپ و  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  متسیس  یرادهگن  تامدخ  هئارا 
ریواصت تیریدم 

هحفص 80) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسرامیب5709187 ریگدزد  هتسب و  رادم  نیبرود  ارجا  هحفص 80)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یلام5709288 ینف و  یاهداهنشیپ  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  متیآ - ) ود  ددع (  4 یساکع - نیبرود 
.ددزگ تسویپ  هناگادج 

هحفص 17) نیبرود  ( نیبرود

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

تاصخشم5709348 قبط  اقیقد  الاک  تسا و  هباشم  دکناریا  ( یرادرب ریوصت  ) یناتسرنه تازیهجت  دیرخ 
تسا رظن  دم  تسویپ 

هحفص 17) نیبرود  ( نیبرود

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

یرهش5709544 یریوصت  شیاپ  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  هحفص 9)یراذگاو  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرهش5709572 تراظن  یاه  نیبرود  لکش   tوL یاهلکد نویسنادنوف و  یارجا  بصن  هحفص 80)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5709738 رادم  نیبرود   MX-OPT-IO2 لدم یکینورتکلا  درب   - نیبروت یلرتنک  هحفص 24)یاهدرب  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش5709747 لباک  هتسب -  رادم  نیبرود  تاموزلم  هحفص 80)عاونا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لابمیگ.نیبرودزنل.یرادربملیف5709800 نیبرود.یساکع  نیبرود.یا  هقی  هحفص 17)نوفورکیم.نوفده.مر  نیبرود  ( نیبرود

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

نیزنب5709919 نزاخم  تخوس  هحفص 17)هاگیاج  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دهشم هرامش 1  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5708653 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EB-E10 روتکژرپ اتید  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004799000026 زاین :  هرامش 

دهشم هرامش 1  یا  هفرح  ینف و  شزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
eb-e10 نوسپا روتکژرپ  اتید  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  3 دادعت : 

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

دنتسه تیولوا  رد  یموب  ناگدننک  نیمات  دشابیم -  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  دهشم -  یا  هفرح  ینف و  کی  زکرم  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9176994845 یتسپ :  دک  کی ،  هرامش  زکرم  پچ -  تسد  رهشاضر -  یادتبا  یمالسا -  یرهمج  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38799755-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38787000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ اتید   :: 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

5708653EB-E10 روتکژرپ اتید  هحفص 96)دیرخ  روتکژرپ  ( روتکژرپ اتید   اتید

EB-E10EB-E10 روتکژرپ   روتکژرپ اتید   اتید دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 122122

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزار هاگشناد   :: 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   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5708523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب شیامن  هدرپ  نوسپا EB-E10 و  روتکژورپ  اتید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003454000213 زاین :  هرامش 

یزار هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
سراف نارگ  میسرت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EPSON یتراجت مان   EB لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/06 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحم رد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  .دوب  دهاوخ  یرادا  لحارم  یط  هطوبرم و  دحاو  طسوت  دات  تفایرد و  زا  سپ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یبارهم  09388001246 .دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  امتح  .دشاب  یم  یزار  هاگشناد 

6714414971 یتسپ :  دک  یزار ،  هاگشناد  - مشیربا غاب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34274507-083  ، 34274521-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34274533-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ اتید   :: 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

یقرب5708523 شیامن  هدرپ  نوسپا EB-E10 و  روتکژورپ  هحفص 97)اتید  روتکژورپ  ( روتکژورپ اتید   اتید

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یقرب یقرب شیامن   شیامن هدرپ   هدرپ وو     EB-E10EB-E10 نوسپا   نوسپا روتکژورپ   روتکژورپ اتید   اتید ناونع : : ناونع 123123

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709529 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ   PDF لیاف قبط   Storage S یرتاب ددع  یزادنا 2  هار  بصن و  دیرخ ،  تهج - :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ  PDF لیاف قبط   VNX San 5300 رژولکنا رواپ  ددع  کی  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  - 

1101005867000145 زاین :  هرامش 
رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم   EMC یتراجت مان   VNXB6GSDAE25F لدم رژولکنا  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

 - نایدسا 06153507223 فراع  یاقآ  بانج  ینف  رظان  سامت  هرامش  دیشاب .  هتشاد  لماک  تقد  هدش  هتساوخ  دراوم  یتسویپ و  کرادم  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09163332289

6414665576 یتسپ :  دک  یولوم ،  دیهش  نادیم  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53507110-061  ، 53522801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1400/1082 :: یهگآ یهگآ هرامش   داتسهرامش هناماس  زا  همانزور  یهگآ  مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم تفایردعبنم تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  تدم 2  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
دانسا

5709763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دحاو درگوگ و  یریگراب  یزاس و  هریخذ  تاسیسات  یربهار  ییایمیش و  داوم  قیرزت  هیلخت و  لمح ، یرادرب ، هنومن  یتعنص ، تافیظنت  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوا  هاگشیالاپ  ریگبآ 

لایر دروآرب 941.269.508.104  غلبم 

لایر نیمضت 24.825.391.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تامدخ رتفد  قاقا 45  مود ، هقبط  یرادا ، نامتخاس  زاف 1  مکی  هاگشیالاپ  سراپ ، یژرنا  هژیو  هقطنم  یقت ، لخن  رهش  هیولسع ، ناتسرهش  رهشوب ، ناتسا   :: سردآ سردآ
اه نامیپ 

4182-4699-4433-07731314697 :: نفلت :: www.setadiran.ir SPGC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

VNX SanVNX San   53005300 رژولکنا   رژولکنا رواپ   رواپ ددع   ددع کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ - - - -   S torage SStorage S یرتاب   یرتاب ددع   ددع   22 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : - - ناونع 124124

وو یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تاسیسات   تاسیسات یربهار   یربهار وو   ییایمیش   ییایمیش داوم   داوم قیرزت   قیرزت وو   هیلخت   هیلخت لمح ، ، لمح یرادرب ، ، یرادرب هنومن   هنومن یتعنص ، ، یتعنص تافیظنت   تافیظنت تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
یریگراب یریگراب

125125

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

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

زا 132 ھحفص 98 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/r7hpkhz7rqaxa?user=37505&ntc=5709529
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5709529?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/shayggs58rljd?user=37505&ntc=5709763
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5709763?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زربلا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   ، نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

5-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14  ات  یهگا  راشتنا  نامز  زا  دانسا   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/7/25 تعاس 10  سار  یهیجوت  هسلج  دیدزاب و  - 

یلم نامرآ   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709938 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/08/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگتفن یزاس  هریخذ  شیازفا  تهج  16 و 17  نزاخم 15 ، یشک  هلول  حالصا  نیزنب و  یزاس  هریخذ  شیازفا  تهج  نزاخم 13 و 14  ندومن  هروظنم  ود  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جرک  یتلود  دیهش  تفن 

زور  راک 330  ماجنا  تدم  - 
لایر هیاپ 42.361.844.957  دروآرب  - 

امازلا روشک و  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  هینبا  هتشر  رد  هیاپ 5  لقادح  یدنب  هبتر  تیحالص و  دات  ربتعم  یهاوگ  هئارا  ندوب و  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تکرش تهج  تقوم  ههام  ود  همانیهاوگ  یعامتجا و  هافر  راک و  نواعت  هرادا  زا  ربتعم  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  هئارا  ندوب و  اراد  هباشم -  راک  کی  لقادح  ماجنا 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  ناونع و ...  ندومن  دیق  طرش  هب  هصقانم  رد 

جرک یتلود  دیهش  تفن  رابنا  تریصب  لپ  بنج  درالم  هداج  جرک   :: سردآ سردآ

88969737  - 02141934 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

02188955953 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیازفا شیازفا تهج   تهج وو  1717     1616 ، ، 1515 نزاخم   نزاخم یشک   یشک هلول   هلول حالصا   حالصا وو   نیزنب   نیزنب یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ شیازفا   شیازفا تهج   تهج   1414 وو   نزاخم  1313   نزاخم ندومن   ندومن هروظنم   هروظنم ودود   ناونع : : ناونع
تفن تفن زاگتفن   زاگتفن یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ

126126
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ناجنز ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکینورتکلا مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرهم چیپ و  ییاهتنا - قیاع  یراهم - هدنشک  ینایم - قیاع  هفرطود - یاهتنا  یاه  هیاپ  هفرطکی - یاهتنا  یاه  هیاپ  ددع - ینایم 130  یاه  هیاپ  هاگتسد - ود  رزیالانآ  - 

1201001230000321 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تسویپ تاصخشم  - 
هیفصت یاه  تیلاعف  بالضاف و  دنامسپ ، تیریدم  یناسر ؛ بآ  الاک :  هورگ 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناجنز ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  رهشابیز  لوا  نمهب  نابوتا 22  یلامش  یدنبرمک  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4514978757

33783207-024  ، 33783201-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33783216-024 :: 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

کی5709529 یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  - -  Storage S یرتاب ددع  یزادنا 2  هار  بصن و  دیرخ ،  - 
VNX San 5300 رژولکنا رواپ  ددع 

هحفص 97) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

ییایمیش و5709763 داوم  قیرزت  هیلخت و  لمح ، یرادرب ، هنومن  یتعنص ، تافیظنت  تامدخ  ماجنا 
یریگراب یزاس و  هریخذ  تاسیسات  یربهار 

هحفص 97) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یشک5709938 هلول  حالصا  نیزنب و  یزاس  هریخذ  شیازفا  تهج  نزاخم 13 و 14  ندومن  هروظنم  ود 
تفن زاگتفن  یزاس  هریخذ  شیازفا  تهج  16 و 17  نزاخم 15 ،

هحفص 97) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

چیپ5709958 ترا -  متسیس  یزلف -  لوتفم  روتکژرپ -  ریژآ -  زاس -  هریخذ  هاگتسد  رزیالانآ -  هاگتسد  ود 
یزلف بالق  هرهم -  و 

هحفص 97) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

یزلف یزلف بالق   بالق هرهم -  -  هرهم وو   چیپ   چیپ ترا -  -  ترا متسیس   متسیس یزلف -  -  یزلف لوتفم   لوتفم روتکژرپ -  -  روتکژرپ ریژآ -  -  ریژآ زاس -  -  زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد رزیالانآ -  -  رزیالانآ هاگتسد   هاگتسد ودود   ناونع : : ناونع 127127
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یسرجوبن5709415 بصن  هحفص 66)هیهت و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  " " 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

5708705AVerMedia 310 Recorder ا AverMedia 310 لدم  HD لوف  HDMI هحفص 80)ردروکر هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسا ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادمه

نادمه 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

5707966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادمه ناتابکا  ناتسرامیب  رورس  قاتا   ups تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000236000021 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
روشک  APC یتراجت مان  رورس  قاتا  هداد و  زکارم  دربراک   SUVTP40KH4B4 لدم  KVA 40 ناوت یرطاب  ود  یس  لوژام و  راهج  اب   on line عون  UPS الاک :  مان 

نیپیلیف هدنزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشاب یم  یتسویپ  کرادم  کالم  دشاب و  یم  هباشم  دک  یباختنا  یالاک  دک  تسا و  یتسویپ  کرادم  ساسارب  یراذگ  تمیق  ساسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6517619651 یتسپ :  دک  یزکرم ،  داتس  نامتخاس  نادمه  یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیدرپ  هدیمهف  دیهش  راولب  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31311114-081  ، 31311100-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32528027-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

upsups ناونع : : ناونع 128128
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هیمورا هبعش 2  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون 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

5708034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  سا  یپ  وی  رد  هدافتسا  صوصخم   - RPC وترپ نایدار  عون  تعاس  رپمآ  تلو 100  یرطاب 12  ددع  دیرخ 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیئامرف جرد  هدوزفا  شزرا  نودب  ار  تمیق  ادیکا 

1201005767000005 زاین :  هرامش 
هیمورا ود  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رورس قاتا  سا  یپ  وی  رد  هدافتسا  صوصخم   - RPC وترپ نایدار  عون  تعاس  رپمآ  تلو 100  یرطاب 12  ددع  دیرخ 8  - 
دنشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  هدوب و  یراجلاس  دیلو  تسیاب  یم  اهیرطاب 

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

1401/06/31 زاین :  خیرات 
هیمورا یبرغ ،  ناجیابرذآ  لیوحت :  لحم 

رورس قاتا  سا  یپ  وی  رد  هدافتسا  صوصخم   - RPC وترپ نایدار  عون  تعاس  رپمآ  تلو 100  یرطاب 12  ددع  دیرخ 8   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف جرد  هدوزفا  شزرا  نودب  ار  تمیق  ادیکا 

5716889178 یتسپ :  دک  یعامتجا  ، نیمات  ود  هبعش  ییاجر    دیهش  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33829800-044  ، 33829556-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33829556-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رپمآ رپمآ   100100 تلو   تلو   1212 یرطاب   یرطاب ددع   ددع   88 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 129129

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5709370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  - تسویپ دادرارق  قبط  زادرپدوخ  تهج  رورس  بعش و 4 تهج  رورس  یرادهگن 11 سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003198000005 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رورس 15 دادعت : 
1401/07/15 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا  - تسویپ دادرارق  قبط  زادرپدوخ  تهج  رورس  بعش و 4 تهج  رورس  یرادهگن 11 سیورس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3813776599 یتسپ :  دک  اروش ،  نادیم  زا  دعب  هر - )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33881286-086  ، 32217201-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32217201-086 :: 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

5707966ups(101 هحفص رورس  ( رورس

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

رپمآ5708034 تلو 100  یرطاب 12  ددع  هحفص 101)دیرخ 8  رورس  ( رورس

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

نویساموتا5708758 یاه  متسیس  یور  رب  ( Data Logger  ) رگالاتید رورس  یزادنا  هار  بصن و  نیمات ،
(ABB-Siemens)

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رورس5709370 یرادهگن  هحفص 101)سیورس و  رورس  ( رورس

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

5709416HPE 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply
VER006S لدم توا  کیرب  درب  ددع  کی  و  ( Kit(830272-B1

هحفص 46) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

قیرح5709520 ءافطا  مالعا و  تازیهجت  هارمه  هب  رورس  قاتا  گنیروتینام  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 24)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5709569pfsense لاوریاف ینابیتشپ  یدنب و  هرکیپ  هحفص 19)بصن و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

رورس رورس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 130130

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

saba-19-11 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم :: 1401/06/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشمرخ یبیکرت  لکیس  هاگورین  هب  طوبرم  گنیماه  روسنس  رنشپدناک  لانگیس  ددع  دیرخ 2  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبیکرت یبیکرت لکیس   لکیس هاگورین   هاگورین هبهب   طوبرم   طوبرم گنیماه   گنیماه روسنس   روسنس رنشپدناک   رنشپدناک لانگیس   لانگیس ددع   ددع   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 131131

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 17 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Temperature element with thermowell تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Element:thermocouple Type B

Limit Range:100 to 1500degC
1101093498005202 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
SUNWARD INTELLIGENT هدنزاس عجرم   WATER TEMPERATURE SENSOR یتراجت مان   SWL 3210 دراو ناس  ردول  یترارح  روسنس  الاک :  مان 

نیشام ابص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EQUIPMENT
تس 2 دادعت : 

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

length at thermowell,DIA:8mm :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
Thermowell:Branch Length:150mm

U Length:1050 mm
 A Length:250 mm

connection:2INCH300#RF
Element Connection:1/2 inch NPTF

MFR:FUJI

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

31319560-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SWL 32 10SWL 32 10 دراو   دراو ناس   ناس ردول   ردول یترارح   یترارح روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 132132

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  نشیربیو  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000123 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ورین نارمع  امیپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیپیلیف  هدنزاس  روشک   APC هدنزاس عجرم   AP9326 لدم  leak Sensor Extension Cable هدننک کنخ  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   proximity transducer eith probe for gear box axpal تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
تراجت ریسکا  هدننک  هضرع  عجرم   EMEC یتراجت مان  قیرزت  پمپ  بآ  نایرج  روبع   PROXIMITY SENSOR 2MT روسنس الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/11/17 زاین :  خیرات 

گرب یرتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم   EPRO یتراجت مان   MMS 3110 لدم تفش  شزرل  یریگ  هزادنا  گنیروتینام  متسیس  قیقد  رازبا  هلاناک  ود  رتیمسنارت  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

تسه هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هدننک  نیمات  هاگشورف  / تکرش گربرس  اب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا 

دوش هتفرگ  رظن  رد  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  نیرت  بسانم 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاگ5709074 قیرزت  روسرپمک  هب  طوبرم  شزرل  لرتنک  یاهروسنس  هحفص 24)نیمات  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یبیکرت5709745 لکیس  هاگورین  هب  طوبرم  گنیماه  روسنس  رنشپدناک  لانگیس  ددع  هحفص 104)دیرخ 2  روسنس  ( روسنس

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

5709928SWL 3210 دراو ناس  ردول  یترارح  هحفص 104)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

نشیربیو5709947 هحفص 104)متسیس  روسنس  ( روسنس

نشیربیو نشیربیو متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 133133

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دنهس قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5708024 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط   Low و High چیئوس ود  اب  یسیطانغم  جنس  حطس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001525000154 زاین :  هرامش 

دنهس قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تاصخشم  قبط   Low و High چیئوس ود  اب  یسیطانغم  جنس  حطس  - 

دیلوت تخاس و  یاهیروآ  نف  الاک :  هورگ 
ددع  10 دادعت : 

1401/07/11 زاین :  خیرات 
بانب رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قبط   Low و High چیئوس ود  اب  یسیطانغم  جنس  حطس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک  ، D دحاو هقبط 5 ،  درمز ،  نامتخاس  ش.آ ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  یوربور  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5156917139 یتسپ : 

33248481-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33248496-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5708142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LowLow وو     HighHigh چیئوس   چیئوس ودود   اباب   یسیطانغم   یسیطانغم جنس   جنس حطس   حطس ناونع : : ناونع 134134

اباب قبطنم   قبطنم یلام   یلام وو   ینف   ینف داهنشیپ   داهنشیپ هئارا   هئارا دشابیم   دشابیم تسویپ   تسویپ اضاقت   اضاقت لماک   لماک حرش   حرش **** 1919 زاف زاف -- مهد مهد هاگشیالاپ   هاگشیالاپ **** 14001400 هکبش   هکبش تاودا   تاودا :: دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف

135135
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اب قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش  ** 19 زاف - مهد هاگشیالاپ  ** هکبش 1400 تاودا  : دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف 

1101097684000051 زاین :  هرامش 
مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3750G-48TS-E لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
انایرآ تاطابترا  یاضف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   WS-C3750X-24P-E لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTINET یتراجت مان  یددع  نتراک 1  یدنب  هتسب  عون   FG-1100E لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
دنمشوه کتارفا  ناروآون  هدننک  هضرع 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

هدیا نف و  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   Cisco یتراجت مان   WS-C3850-24XS-S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
زیراک

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

09171703733-07731466291 نفلت : 

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

31466280-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5708185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/09/06 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط  هکبش  چیئوس  نف  متیا   2 ناونع : 

14012223 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/01 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  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 00 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5708514 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

<Cisco WS--C2960x-48-TS-L وکسیس جوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000568 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دصرد ش یبنروپ  اضرلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   SF320_08PP لدم تروپ  هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61623376-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مئامض   مئامض قبط   قبط هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس نفنف   متیا   متیا   22 ناونع : : ناونع 136136

<< Cisco Cisco WS- -C2960x-48-TS-LWS- -C2960x-48-TS-L وکسیس   وکسیس جوس   جوس ناونع : : ناونع 137137
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دنهس قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5708708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ طیارش  قفو  دنهس  هاگورین  زاین  دروم  چیئوسورکیم  چیئوس و  تیمیل  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001525000152 زاین :  هرامش 

دنهس قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ طیارش  قفو  دنهس  هاگورین  زاین  دروم  چیئوسورکیم  چیئوس و  تیمیل  دیرخ  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
متیآ  3 دادعت : 

1401/07/11 زاین :  خیرات 
بانب رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ طیارش  قفو  دنهس  هاگورین  زاین  دروم  چیئوسورکیم  چیئوس و  تیمیل  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک  ، D دحاو هقبط 5 ،  درمز ،  نامتخاس  ش.آ ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  یوربور  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5156917139 یتسپ : 

33248481-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33248496-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگورین هاگورین زاین   زاین دروم   دروم چیئوسورکیم   چیئوسورکیم وو   چیئوس   چیئوس تیمیل   تیمیل دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 138138
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روشک یضارا  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5708900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  لوژام  چیئوس و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000016000112 زاین :  هرامش 

روشک یضارا  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  کچ  یروهمج  هدنزاس  روشک   BROCADE هدنزاس عجرم   BROCADE یتراجت مان   BR-5140-0008A لدم تروپ  هکبش 40  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هژارف نارهت  یللملا  نیب  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SFP-10G-LR لدم  SFP Module هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا شورف  زوجم  روتکاف و  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  یرهاط  یاقآ  سامت 43673981  هرامش  اب  یگنهامه  تهج 

1416644361 یتسپ :  دک  روشک ،  یضارا  روما  نامزاس   ، 1 کالپ راهب ،  ءارعشلا  کلم  نابایخ  یادتبا  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43673000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88833612-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم لوژام   لوژام وو   چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 139139
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

152147 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

چیئوس سراپ  طسوتم  راشف  رکیرب  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/06/15 عورش :  خیرات 
1401/06/20 نایاپ :  خیرات 

1401/07/03 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5709760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اوه چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544001254 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا هوکش  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  هوکش  یتراجت  مان   GW3 A4 لدم لعشم  یاوه  راشف  صوصخم  اوه  امد  راشف و  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نویساربیلاک تلاصا و  یهاوگ  ، یتناراگ اب  هارمه  / تسیمازلا ینف  هیقاحلا  مرف  لیمکت  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس سراپ   سراپ طسوتم   طسوتم راشف   راشف رکیرب   رکیرب نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 140140

لعشم لعشم یاوه   یاوه راشف   راشف صوصخم   صوصخم اوه   اوه امد   امد وو   راشف   راشف چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 141141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709777 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  حرش  قبط  دیرخ  تسا // هباشم  دک  ناریا  // نامرف مزیناکم  هیلک  هب  طوبرم  چیئوس  تیمیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000554 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کلب داوجدمحم  هدننک  هضرع  عجرم   in 3/4 1 زیاس کیتاموتا  لصو  عطق و  مزیناکم  یدالوف  یوق  راشف  نانیمطا  ریش  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XCKJ10559 لدم یا  هلیم  مرها  اب  چیئوس  تیمیل  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XCKS159 لدم یا  هلیم  مرها  چیئوس  تیمیل  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XCSMP59L2 لدم راد  دیلک  چیئوس  تیمیل  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یم  ماجنا  زور  لقادح 90  یرادا ، لحارم  یط  نآ و  دیئات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  هجو  تخادرپ  / دشاب یم  زاوها  یرادرب  هرهب  رابنا  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133613137 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  نابایخ  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرف نامرف مزیناکم   مزیناکم هیلک   هیلک هبهب   طوبرم   طوبرم چیئوس   چیئوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 142142
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5709822 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(LEVEL SWITCH) عیام حطس  یاه  چیئوس  هب  طوبرم  روانش  تخاس STEM و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544001259 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177168-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52455989 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/30هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/06/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتیعضو هس  چیئوس  روتکلس  لدنه  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( LEVEL SWITCHLEVEL SWITCH)) عیام عیام حطس   حطس یاه   یاه چیئوس   چیئوس هبهب   طوبرم   طوبرم روانش   روانش وو     STEMSTEM  تخاس تخاس ناونع : : ناونع 143143

یتیعضو یتیعضو هسهس   چیئوس   چیئوس روتکلس   روتکلس لدنه   لدنه نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 144144
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ناجنز ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یروانف تاقیقحت و  مولع ، یلاع  یاروش   :: عبنم :: 1401/07/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنر رد  تروک  راشف  چیئوس  تولیاپ  هنومن  کی  تخاس  ینف و  تاداریا  عفر  درکیور  اب  فآ  تاش  ریش  راشف  یاه  چیئوس  مگارفاید  یبارخ  تلع  یسررب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زرا جورخ  زا  یریگولج  ضیوعت و  ریمعت ، یاه  هنیزه  شهاک  مگارفاید و  فذح  یزاس و  هنیهب  فده  اب   75PSI راشف

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یطبار دوعسم   02433146718 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5708024Low و High چیئوس ود  اب  یسیطانغم  جنس  هحفص 107)حطس  چیئوس  ( چیئوس

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

هئارا5708142 دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش  ** 19 زاف - مهد هاگشیالاپ  ** هکبش 1400 تاودا  : دیرخ
دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ 

هحفص 107) چیئوس  ( چیئوس

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

تسویپ5708185 مئامض  قبط  هکبش  چیئوس  نف  متیا  هحفص 107)2  چیئوس  ( چیئوس

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

5708514<Cisco WS--C2960x-48-TS-L وکسیس هحفص 107)جوس  چیئوس  ( چیئوس

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

5708646LEVEL SWITCH(24 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

وکسیس5708672 چیئوس  لوژام و  رتور ، یکیزیف  بصن  لیوحت و  لمح ، هحفص 7)دیرخ ، هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هاگورین5708708 زاین  دروم  چیئوسورکیم  چیئوس و  تیمیل  هحفص 107)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

5708774tsl وکسیس هحفص 46)چیئوس 2960  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ5708900 تاصخشم  قباطم  لوژام  چیئوس و  هحفص 107)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

نادمه5709155 ناتابکا  یا  هنایار  هکبش  چیئوس  هحفص 46)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

چیئوس چیئوس تولیاپ   تولیاپ هنومن   هنومن کیکی   تخاس   تخاس وو   ینف   ینف تاداریا   تاداریا عفر   عفر درکیور   درکیور اباب   فآفآ   تاش   تاش ریش   ریش راشف   راشف یاه   یاه چیئوس   چیئوس مگارفاید   مگارفاید یبارخ   یبارخ تلع   تلع یسررب   یسررب ناونع : : ناونع
زرا زرا جورخ   جورخ زازا   یریگولج   یریگولج وو   ضیوعت   ضیوعت ریمعت ، ، ریمعت یاه   یاه هنیزه   هنیزه شهاک   شهاک وو   مگارفاید   مگارفاید فذح   فذح وو   یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب فده   فده اباب     7575 PSIPSI راشف   راشف جنر   جنر ردرد   تروک   تروک راشف   راشف
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

چیئوس5709224 سراپ  طسوتم  راشف  رکیرب  هحفص 107)نیمات  چیئوس  ( چیئوس

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

5709550Geared limit switch DGS G4(24 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

لعشم5709760 یاوه  راشف  صوصخم  اوه  امد  راشف و  هحفص 107)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

نامرف5709777 مزیناکم  هیلک  هب  طوبرم  چیئوس  هحفص 107)تیمیل  چیئوس  ( چیئوس

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

5709822(LEVEL SWITCH) عیام حطس  یاه  چیئوس  هب  طوبرم  روانش  هحفص 107)تخاس STEM و  چیئوس  ( چیئوس

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

یتیعضو5709864 هس  چیئوس  روتکلس  لدنه  هحفص 107)نیمات  چیئوس  ( چیئوس

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

ینف و5709961 تاداریا  عفر  درکیور  اب  فآ  تاش  ریش  راشف  یاه  چیئوس  مگارفاید  یبارخ  تلع  یسررب 
یزاس و هنیهب  فده  اب   75PSI راشف جنر  رد  تروک  راشف  چیئوس  تولیاپ  هنومن  کی  تخاس 

زرا جورخ  زا  یریگولج  ضیوعت و  ریمعت ، یاه  هنیزه  شهاک  مگارفاید و  فذح 

هحفص 107) چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709664 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ولو 2 یسرپمک  یالاب  چالک  پمپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع 25 لیابوم نیرک  ریجنز  کشفک  هرهم  چیپ و 

ددع نت 1 کارتفیل 12  چوس 
1101001469000655 زاین :  هرامش 

نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GOLDEN DRAGON AUTO SPARE PARTS هدنزاس عجرم  نیباک  نایواک 2  نویماک  الاب  چالک  لماک  پمپ  الاک :  مان 

یمالسا ینارمع  دیمح 
تس 2 دادعت : 

1401/06/29 زاین :  خیرات 
یلوسر فراعدمحم  هدننک  هضرع  عجرم   A25X کارتفیل نیباک  یشک  میس  قرب  عطق  دربراک  یزلف  دیلک  الاک :  مان 

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

راختفا هرهاط  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان   14UNF لدم یکیناکم  لیب  ریجنز  کشفک و  هرهم و  چیپ و  هعومجم  الاک :  مان 
تس 25 دادعت : 

1401/06/29 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یروف  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلام دحاو  تیلوئسم  اب  هام  راهچ  ات  هس  تخادرپ 

9669189124 یتسپ :  دک  درونجب ،  نیارفسا  هداج  رتمولیک 12  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

چوس5709664 ددع  25 لیابوم نیرک  ریجنز  کشفک  هرهم  چیپ و  ددع  ولو 2 یسرپمک  یالاب  چالک  پمپ 
ددع نت 1 کارتفیل 12 

هحفص 116) چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ددع ددع 11 نتنت     1212 کارتفیل   کارتفیل چوس   چوس ددع   ددع 2525 لیابوم لیابوم نیرک   نیرک ریجنز   ریجنز کشفک   کشفک هرهم   هرهم وو   چیپ   چیپ ددع   ددع 22 ولو   ولو یسرپمک   یسرپمک یالاب   یالاب چالک   چالک پمپ   پمپ ناونع : : ناونع 146146
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ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5708629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ مالعتسا  قیقد  تاصخشم  قبط   ) یتوص قیاع  موف  همست و  لماش  روتارنژ  لزید  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092372000323 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نوسیک هدننک  هضرع  عجرم   PERKINS یتراجت مان   Perkins 4008TAG 2A روتارنژ لزید  هعطق  همست  الاک :  مان 

ددع 87 دادعت : 
1401/07/05 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ لاسرا  لماک  روطب  الاک  طوبرم ، دحاو  سانشراک  طسوت  دات  زا  سپ  دوش و  لاسرا  الاک  هنومن  ًامتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هفاضا  تسویپ  هب  دوجو  تروص  رد  الاک  ینف  تاصخشم 

دوش ءاضما  رهم و  ییوشلوپ  هماندهعت  اهب و  مالعتسا  طیارش  تمیق و  داهنشیپ  مالعتسا  مرف 

6357147757 یتسپ :  دک  یتسپ 533 ،  قودنص  ینیمخ  ماما  ردنب  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52116553-061  ، 5211118-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52110000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتوص یتوص قیاع   قیاع موف   موف وو   همست   همست لماش   لماش روتارنژ   روتارنژ لزید   لزید تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 147147

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

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

زا 132 ھحفص 118 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7vjzlycsj2j9c?user=37505&ntc=5708629
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5708629?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5708659 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  حرش و  قبط  یتراک  سکامیر  و  ( sender  ) سلنف 0+1 تاو  هدنتسرف 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034003432 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم . NJRC Co هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   BUC یتراجت مان   GHz 11/70-10/95 سناکرف  NJT8302F لدم لاتیجید  هراوهام  هدنتسرف  الاک :  مان 
ولبات نامرک  هدننک  هضرع 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

رواخ جوم  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  جومانف  یتراجت  مان   FNJ-RMX-03 لدم یریوصت  یتوص و  متسیس  رسکلپ  یتلام  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ.تسا  زاین  دروم  تسویپ  طیارش  تسیل و  قبط  الاک  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83764708-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش وو   حرش   حرش قبط   قبط یتراک   یتراک سکامیر   سکامیر وو   ( ( sendersender  ) ) 00 ++11 سلنف   سلنف تاو   تاو   1010 هدنتسرف   هدنتسرف ناونع : : ناونع 148148
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ناتسدرک ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: 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 15 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709488 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  هباشم  دک  ناریا  یریوصت  یتوص  لیاسو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091416000140 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
وکین سراف  ناگنازرف  هدننک  هضرع  عجرم   BENQ یتراجت مان   5J0614021 لدم روتکژورپ  ویدیو  صوصخم  میس  نودب  هدنهد  لاقتنا  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9915789181 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگشناد  یدرورهس -  نادیم  داشرا -  راولب  جدننس -  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33184422-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33184466-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یرتم  راد 6  ظفاحم  رایس  میس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092421000196 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ارس رازبا  هدننک  هضرع  عجرم   ABZ یتراجت مان   ABZ625005A2 لدم یرتم  گولانآ 2  رگشیامن  اب  رتویپماک  یریوصت  یتوص  راد  ترا  یهار  شش  ظفاحم  الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

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

یداهنشیپ یالاک  ینف  تاصخشم  یتسیاب  ناگدنشورف  هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دکناریازاو  دشاب  یم  تسویپ  تاصخشمو  تسیل  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . درادن یضارتعا  هنوگچیه  قح  هدنشورفو  ددرگیم  در  یلام  داهنشیپ  تروصنیا  ریغرد  دنیامن  زاین  تسویپ 

7915996489 یتسپ :  دک  ناتسا ،  زاگ  نامتخاس  - هاگشناد نابایخ  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32197316-076  ، 33675568-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32194097-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت یتوص   یتوص لیاسو   لیاسو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 149149

یرتم یرتم   66 راد   راد ظفاحم   ظفاحم رایس   رایس میس   میس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 150150
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مهد هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5709797 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(19 زاف ) مهد هاگشیالاپ  - راد ظفاحم  رایس  میس  : دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097684000049 زاین :  هرامش 

مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا لضف  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  کیمارس  لدم   m 3/5 میس لوط  هناخ  راهچ  رایس  قرب  زیرپ  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

رازبا هدننک  هضرع  عجرم   ABZ یتراجت مان   ABZ625005A5 لدم یرتم  گولانآ 5  رگشیامن  اب  رتویپماک  یریوصت  یتوص  راد  ترا  یهار  شش  ظفاحم  الاک :  مان 
ارس

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

(19 زاف ) مهد هاگشیالاپ 
.دشابیم هباشم  دک  ناریا 

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

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

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یتوص5708629 قیاع  موف  همست و  لماش  روتارنژ  لزید  هحفص 117)تازیهجت  توص  ( توص

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

تسویپ5708659 طیارش  حرش و  قبط  یتراک  سکامیر  و  ( sender  ) سلنف 0+1 تاو  هحفص 117)هدنتسرف 10  توص  ( توص

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

یریوصت5709488 یتوص  لیاسو  هحفص 117)دیرخ  توص  ( توص

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

یرتم5709587 راد 6  ظفاحم  رایس  میس  هحفص 117)دیرخ  توص  ( توص

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

راد5709797 ظفاحم  رایس  هحفص 117)میس  توص  ( توص

راد راد ظفاحم   ظفاحم رایس   رایس میس   میس ناونع : : ناونع 151151
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لابمیگ.نیبرودزنل.یرادربملیف5709800 نیبرود.یساکع  نیبرود.یا  هقی  هحفص 17)نوفورکیم.نوفده.مر  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسراهب نامرد  تشادهب و  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 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

5707967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام 21 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092140000023 زاین :  هرامش 

ناتسراهب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
دشاب یناریا ) ) لخاد تخاس  الاک  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  5 دادعت : 

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

سامت 09125945053 - ددرگ همیمض  یتناراگ  روتکاف و  شیپ  - دشابیم ههامکی  هیوست  - دشابیم هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناتسراهب ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  تارباخم -  نابایخ  ریدغلاراولب -  ناتسلگ -  رهش  ناتسراهب -  ناتسرهش  ناتسراهب ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3759153111

56383835-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56321044-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

212 1 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 152152

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

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

زا 132 ھحفص 122 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7xgjjzq8bas74?user=37505&ntc=5707967
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5707967?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نینماف یرادرهش   :: 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 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

5708030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتساوخرد لودج  قبط  یا  هبنپ  لگ  تینارگ  گنس  نایاچ و  تینازگ  گنس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050122000035 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  نینماف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نیشام عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاه  نیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   XVISION یتراجت مان   24XS610HV لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا  یاه 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
نینماف رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتساوخرد لودج  قبط  یا  هبنپ  لگ  تینارگ  گنس  نایاچ و  تینازگ  گنس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6561617166 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  نابایخ  یاهتنا  یرادهب  هاراهچ  هر )  ) ماما یرتم  یس  ماما  نابایخ  نینماف ،  نینماف ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36822020-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36822025-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هبنپ   هبنپ لگلگ   تینارگ   تینارگ گنس   گنس وو   نایاچ   نایاچ تینازگ   تینازگ گنس   گنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 153153

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/28تبون 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

5708036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراپ  لدم  هدش  لبمسا  هنایار  سیک   - LED روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092577000001 زاین :  هرامش 

دورداب هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نیشام عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاه  نیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   XVISION یتراجت مان   XK2410H لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا  یاه 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
ییازریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  سراپ  لدم  هدش  لبمسا  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

زنطن ناهفصا ،  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  دشاب و  ربتعم  یلصا  یتناراگاب  سیک  تاعطق  یمامت  همیمض و  امتح  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  روتکاف و  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8766198757 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  کرهش  یرهطم - راولب  دورداب - ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54344757-031  ، 54348666-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54349058-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراپ سراپ لدم   لدم هدش   هدش لبمسا   لبمسا هنایار   هنایار سیک   سیک  -  - LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 154154

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5709261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک انمض  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  (  RAM یترارح و یرزیل و  رتنیرپ  روتینام ،   ، PC ینیم سیک ،  یرتویپماک (  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یناریا  دیاب 

1101050213000002 زاین :  هرامش 
دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس  1932NW لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یناریا  دیاب  الاک  انمض  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  (  RAM یترارح و یرزیل و  رتنیرپ  روتینام ،   ، PC ینیم سیک ،  یرتویپماک (  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591797313 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یبونج   لگنج  رادرس  نابایخ  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33232951-074  ، 33225612-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33224001-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

((   RAMRAM  وو یترارح   یترارح وو   یرزیل   یرزیل رتنیرپ   رتنیرپ روتینام ،  ،  روتینام  ،  ، PCPC  ینیم ینیم سیک ،  ،  سیک یرتویپماک (  (  یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 155155

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رایرهش یعامتجا  نیمات  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 08 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  سانشراک  دات  ناتسرامیب .  رابنا  لیوحت  نژیو  سکیا  روتینام 20 تسا  هنومن  تروصب  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام هیوست 1  هلاسکی  یتناراگ 

1101091745000070 زاین :  هرامش 
رایرهش یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

وسارف  FLD-1950 لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/07/04 زاین :  خیرات 
رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  سانشراک  دات  ناتسرامیب .  رابنا  لیوحت  نژیو  سکیا  روتینام 20 تسا  هنومن  تروصب  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام هیوست 1  هلاسکی  یتناراگ 

3351793131 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  ناتسرامیب  راتسرپ - نابایخ  - یرادا کرهش  رایرهش -  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6000000-021  ، 65228030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65226741-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاسکی هلاسکی یتناراگ   یتناراگ تسا   تسا یمازلا   یمازلا سانشراک   سانشراک دات   دات ناتسرامیب .  .  ناتسرامیب رابنا   رابنا لیوحت   لیوحت نژیو   نژیو سکیا   سکیا 2020 روتینام   روتینام تسا   تسا هنومن   هنومن تروصب   تروصب دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
ههام ههام   11 هیوست   هیوست

156156

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، لیمکت هعلاطم و  زا  سپدیاب  هدش  تسویپ  مالعتسادانسا  هباشم ، الاک ) دک   ) دک ناریااب  رتویپماک  یرازفا  تخس  تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . ددرگ یراذگ  راب  هناماس  ردوءاضما  ورهم 

1101009023000090 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس  T220P لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
لتورکیام سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   SAMSUNG یتراجت مان   P1000 لدم تلبت  یبیج  رتویپماک  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

جوم تراجت  دنگوس  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   K56CM-XX008H لدم پات  پل  هارمه  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
هنایار مامتها  یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  یتراجت  مان  لدم 13   PC هنایار الاک :  مان 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هناماس  رد  تسویپ  دانسا  نانمس  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  یتساوخرد  سانجا  کالم  تسا  هباشم  الاک ) دک  دک (  ناریا  هکنیا  لیلد  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب

3519863116 یتسپ :  دک  ریدغلا ،  نادیم  شبن  فشاک - راولب  ناتسلگ - کرهش   - نانمس نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33435163-023  ، 33435156-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435157-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک یرازفا   یرازفا تخس   تخس تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 157157

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5709596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تقد افطل  دشاب  یم  یناریا  یالاک  طقف  تیولا   irc دک یاراد  ددع  مادک 15  ره  جنس  راشف  طبار  هارمه  هب  جنسراشف  فاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  دامرف 

1101091684000519 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نایناریا زیهجت  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   MAICUFF یتراجت مان  یتایح  مئالع  گنیروتینام  هاگتسد  دربراک   TPU-NIBP لدم گنلش  کت  لاسگرزب  فاک  الاک :  مان 
XUZHOU MAICUFF TECHNOLOGY هدنزاس عجرم 

ددع 15 دادعت : 
1401/07/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریا  دامرف  تقد  افطل  دشاب  یم  یناریا  یالاک  طقف  تیولا   irc دک یاراد  ددع  مادک 15  ره  جنس  راشف  طبار  هارمه  هب  جنسراشف  فاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هباشم 

1379613541 یتسپ :  دک  اناتیو ،  هناخراک  بنج  سراف - جیلخ  نابایخ  یادتبا   - جرک میدق  هداج  رتمولیک 7  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64005650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( ناتسرل  ) دابآرون یادهش  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد   :: 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   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709666 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یرتویپماک - تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050105000001 زاین :  هرامش 

( ناتسرل  ) دابآرون یادهش  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

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

نافلد رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ ظاحل  تمیق  نعت  رد  دیرخ  تساوخرد  رد  هدش  رکذ  ینف  تاصخشمهیلک  دوش و  مادقا  تسویپ  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6831656851 یتسپ :  دک  یرتسگداد ،  نابایخ  نافلد ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32732938-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32732938-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ircirc دکدک   یاراد   یاراد ددع   ددع   1515 مادک   مادک رهره   جنس   جنس راشف   راشف طبار   طبار هارمه   هارمه هبهب   جنسراشف   جنسراشف فاک   فاک ناونع : : ناونع 158158

یرتویپماک یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 159159
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ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  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 15 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5709667 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب زکرم  یروانف  سانشراک  دات  هب  دیاب  الاک  دشابیم  تسویپ  تسیل  هدش  هدافتسا  هدافتسا  هباشمدکناریازا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005906000061 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  هدهعب  لحم  ات  لمح.دشاب  زکرم  یروانف  سانشراک  دات  هب  دیاب  الاک  دشابیم  تسویپ  تسیل  هدش  هدافتسا  هدافتسا  هباشمدکناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم

6134994433 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نامرد  تیریدم  نامتخاس  دشر  نابایخ 9  شبن  رگراک  نادیم  ناتسلگ  نابوتا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33341609-061  ، 33721002-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340037-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5709671 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ طیارش  تاصخشم و  قبط  روتینامو  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009033000299 زاین :  هرامش 

هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم  تیاباگیگ  یتراجت  مان   GZX1 لدم  ATX هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/07/05 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ طیارش  تاصخشم و  قبط  روتینامو  سیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5756151818 یتسپ :  دک  هیمورا ،  هاگشناد  رتمولیک 11  هاگشناد  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32752736-044  ، 32752734-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32752740-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

CRTCRT روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 160160

روتینامو روتینامو سیک   سیک ناونع : : ناونع 16 116 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 132 ھحفص 129 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cwbkpcuu6xsqv?user=37505&ntc=5709667
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5709667?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bzreyhh8stt6z?user=37505&ntc=5709671
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5709671?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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

هحفص 122)روتینام 570796721 روتینام  ( روتینام

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

یا5708030 هبنپ  لگ  تینارگ  گنس  نایاچ و  تینازگ  گنس  هحفص 122)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

سراپ5708036 لدم  هدش  لبمسا  هنایار  سیک   - LED هحفص 122)روتینام روتینام  ( روتینام

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

5709261( RAM یترارح و یرزیل و  رتنیرپ  روتینام ،   ، PC ینیم سیک ،  یرتویپماک (  هحفص 122)تازیهجت  روتینام  ( روتینام

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

دات5709392 ناتسرامیب .  رابنا  لیوحت  نژیو  سکیا  روتینام 20 تسا  هنومن  تروصب  دک  ناریا 
ههام هیوست 1  هلاسکی  یتناراگ  تسا  یمازلا  سانشراک 

هحفص 122) روتینام  ( روتینام

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

5709416HPE 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply
VER006S لدم توا  کیرب  درب  ددع  کی  و  ( Kit(830272-B1

هحفص 46) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رتویپماک5709509 یرازفا  تخس  تاعطق  هحفص 122)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

قیرح5709520 ءافطا  مالعا و  تازیهجت  هارمه  هب  رورس  قاتا  گنیروتینام  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 24)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5709596irc دک یاراد  ددع  مادک 15  ره  جنس  راشف  طبار  هارمه  هب  جنسراشف  هحفص 122)فاک  روتینام  ( روتینام

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

یرتویپماک5709666 هحفص 122)تازیهجت  روتینام  ( روتینام

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

5709667CRT روتینام هحفص 122)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

روتینامو5709671 هحفص 122)سیک  روتینام  ( روتینام

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

ولاو5709766 هحفص 46)تکوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

نشیربیو5709947 هحفص 104)متسیس  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5708516 تسیل  قبطرگید  ملق  لاناک و28  32 ریواصت طبض  هحفص 80)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 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

5709062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AVL یاهتکرش صاخ  .دوشیم  لرتنک  رازفا  مرن  .کرمگ  تادراو  هگرب  مارگولوه و  اب  یلصا   SKF 3309 C3 گنیریب نیمأت  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631002916 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یئاناد یسیئر  دیما  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   SKF یتراجت مان  روتارنژ  گنیربلب 3309/3314  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/07/30 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  . AVL یاهتکرش طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم تدوع  هدنشورف  هنیزه  اب  الاک  یتسویپ  تاعالطا  اب  تریاغم  الک و  دأت  مدع  .دشاب  یم  الاک  تلاصا  دات  لیوحت و  زا  سپ  هام  هس  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یشزرو5707938 یگنهرف و  هعومجم  تیریدم  متسیس  رازفا  مرن  هحفص 19)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاهرازفا5708282 مرن  هکبش و  اهرازفا ،  تخس  یرادهگن  ریمعت و  بصن ،  هرواشم ،  ینابیتشپ ، 
(pm  ) تینما یصصخت  تامدخ  یزاس  هدایپ  (- pm)

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینامزاس5708676 CORPORATE شیوداپ سوریو  یتنآ  ددع  2800 هحفص 19)دیرخ یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5708697 مرن  هارمه  هب  وردوخ  یاه  هداد  زیلانآ  تست  هحفص 5)هاگتسد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یلام5708849 عماج  متسیس  یاهرازفا  مرن  هحفص 19)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

مارگولوه5709062 اب  یلصا   SKF 3309 C3 گنیریب نیمأت  هحفص 131)هیهت و  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

مارگولوه مارگولوه اباب   یلصا   یلصا   SKF 3309 C3SKF 3309 C3  گنیریب گنیریب نیمأت   نیمأت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 162162
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رازفا5709088 مرن  یناسرزورب  ینابیتشپ و  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  متسیس  یرادهگن  تامدخ  هئارا 
ریواصت تیریدم 

هحفص 80) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5709569pfsense لاوریاف ینابیتشپ  یدنب و  هرکیپ  هحفص 19)بصن و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نفلت5709681 زکارم  لرتنک  رازفا  هحفص 19)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

گبریا5709768  acu حیحص درکلمع  تست  تهج  گاید  هاگتسد  6 یرازفا مرن  هحفص 24)رغت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یقرب5708523 شیامن  هدرپ  نوسپا EB-E10 و  روتکژورپ  هحفص 97)اتید  روتکژورپ  ( روتکژورپ اتید   اتید
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