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

( یهگآ دادعت 12  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 20  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 18

( یهگآ دادعت 16  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 18

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 26

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 26

140 1140 1 رویرهش   رویرهش   3131 هبنشجنپ   هبنشجنپ 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   142هکس ,970 , 000142 ,970 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   86مهرد ,36086 ,360

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   134,600هکس , 000134,600 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 10 ,3002 10 سیئوس300, سیئوس کنارف   326کنارف , 100326 , 100

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 80هکس , 000 , 00080 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع235,700235,700رالد ناتسبرع لایر   84,41084,410لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 50هکس , 000 , 00050 , 000 , وروی000 312وروی ,890312 ژورن890, ژورن نورک   30نورک ,70030 ,700

رایع رایع   1818 یالط   سیلگنا13,323,00013,323,000یالط سیلگنا دنوپ   نپاژ358,700358,700دنوپ نپاژ نینی   دصکی   222دصکی ,990222 ,990

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
((4545))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((6363))

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

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

زا 78 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 8  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 8  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 33

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 37

( یهگآ دادعت 17  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 41

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 51

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 51

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 55

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 56

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 58

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 59

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

( یهگآ دادعت 0  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) گنیجیپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 60

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 60

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 62

( 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 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 62

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 62

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 63

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 65

( یهگآ دادعت 3  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

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

( یهگآ دادعت 4  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

( یهگآ دادعت 3  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

( یهگآ دادعت 7  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

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 5  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " 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  1212   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092734000025 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718319 :: هرازه هرازه :: 1401/07/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیکرتشم  عماج  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گرزب  نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیکرتشم عماج  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   1,750,000,000 نیمضت :  غلبم 
14:00 تعاس : 1401/11/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

عیزوت تکرش  موس ـ  هچوک  یاهتنا  رجفلاو ـ  کرهش  یبونج ـ  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت ـ   ، 1435893737 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
گرزب نارهت  قرب  یورین 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیکرتشم نیکرتشم عماج   عماج متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 11

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

هداس یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: خ/401/22 و خ/401/23 یهگآ یهگآ هرامش   هبنشودهرامش زور  تعاس 19   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم هبنشعبنم زور  رهظ  تعاس 12  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718385 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  حبص  تعاس 8   - 1401/07/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

روما تارادا  اه و  تسپ  یتفاظن  تامدخ  ماجنا  یمجح و  تروص  هب  یوصر  یورین  لاقتنا  روما  تارادا  اه و  تسپ  یتفاظن  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمجح تروص  هب  نویساموتا 

یهگا  لصا  رد  جردنم  اه :  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر 7 لقادح 

راگنرود 29 051-361036 نفلت 051-36103618  اهدادرارق  تاکرادت و  روما  هب  تسار ، تمس  زیدناش ، هداج  هب  هدیسرن  دابآ ، لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم ،  :: سردآ سردآ
اهدادرارق تاکرادت و  روما  اب  ای  یشومخ ) یاقآ  هرامش 09155239319 ( هب  نویساموتا |  روما  و  رومان ) یاقآ   ) هرامش 09153582517 هب  یوضر  یورین  لاقتنا  روما  ا 

( دونشوخ یاقآ   ) هرامش 051-376103618 هب 

:: نفلت :: -http://tender.tavanir.org.ir| http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.krec.ir www.setadiran.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یبایزرا  اب  نامزمه  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش  1401/06/31  - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نطو توقای   :: عبنم یناگرزابعبنم ینف  هتیمک  هب  عاجرا  تعاس 19   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 8  1401/07/18

5718485 :: هرازه هرازه تعاس 8/30دکدک    - 1401/07/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

کمایپ  لاسرا  لنپ  رازفا و  مرن  ینابیتشپ  1401/86(71ت ) یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  نیمضت 1/587/000/000  غلبم 

لایر نیمضت 21/134/000/000  غلبم  ناتسدرک  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  یاهراک  زا  یخرب  ماجنا  یراذگاو  72ت ) -) 1401/87

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرادا تیاس  نازابناج  راولب  جدننس  رد  عقاو  ناتسدرک  ناتسا   :: سردآ سردآ

یلخاد 2074  33283601-9-087 :: نفلت :: www.kurdelectric.ir -www.tavanir.org.ir-iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو اهاه   تسپ   تسپ یتفاظن   یتفاظن تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا وو   یمجح   یمجح تروص   تروص هبهب   یوصر   یوصر یورین   یورین لاقتنا   لاقتنا روما   روما تارادا   تارادا وو   اهاه   تسپ   تسپ یتفاظن   یتفاظن تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
تارادا تارادا

22

قرب قرب یورین   یورین عیزوت   عیزوت تکرش   تکرش یاهراک   یاهراک زازا   یخرب   یخرب ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو -- کمایپ کمایپ لاسرا   لاسرا لنپ   لنپ وو   رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 33

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 17 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tmicto.tehran.ir :: عبنم یراکعبنم زور  تدم 15  هب  رثکادح  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718622 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش ویسپ  تازیهجت  هزوح  رد  لاعف  یاه  تکرش  یبایزرا  ییاسانش و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 563 یقرش ،  تشترز  نابایخ  شبن  یلامش ،  ظفاح  نابایخ  نارهت -  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  لاسرا   :: سردآ سردآ

یدیحوت یاقآ   84169224 :: 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

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

011010181 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/6/31  دانسا  شورف   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718632 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/07/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین دروم  نیکرتشم  عماج  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یرتشم شرافس  یاه  رازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  هنیمز  رد  یزاجم  یاضف  یلاع  یاروش  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  ربتعم  همانیهاوگ  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ای یکناب  هدش  نیمضت  کچ  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.750.000.000  غلبم  تسیمازلا -  عوضوم  دروم  رد  اتفا  همانیهاوگ  هئارا  تسا - یمازلا 

هدهع هب  همانزور  رد  یهگآ  تبون  جرد 2  هنیزه  لایر -  غلبم 1.500.000  دانسا  دیرخ  اردصالم -..  هبعش  تارداص  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  هجو  زیراو 
دشاب یم  هدنرب 

هناخریبد  هرادا  موس  هچوک  یاهتنا  رجفلاو  کرهش  یبونج  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت  لیوحت   :: سردآ سردآ
ییاهب خیش  نامتخاس  تاسلج  نلاس  ییاشگزاب 

:: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت هزوح   هزوح ردرد   لاعف   لاعف یاه   یاه تکرش   تکرش یبایزرا   یبایزرا وو   ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 44

نیکرتشم نیکرتشم عماج   عماج متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 55

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ncc.gov.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718686 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داپهپ اب  رتمیتناس  زا 5  رتالاب  تقد  اب  کالما  هصرع  هشقن  هیهت  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هشقن هیهت  دنور  هنیمز  رد  هک  دنمناوت  یاه  هاگشناد  زین  یرتمارگوتف و  دیرگ  اب  یرادرب  هشقن  یصوصخ  یاهتکرش  هیلک  زا  روشک  یرادرب  هشقن  نامزاس  هلیسو  نیدب 

، دنراد یتایبرجت   3D CITY یور رب  میسرت  هیهت 3D CITY و  داپهپ ، اب  رتمیتناس  زا 5  رتالاب  یتاحطسم  تقد  اب  کالما  هصرع 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 02163182250 و 02163182233 نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: nccstandard.group@gmail.comسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دازریمهش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

shahmirzadcity.ir :: عبنم :: 1401/07/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5719460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرگشدرگ یگنهرف و  یناسر  عالطا  زکرم  هاگیاپ و  داجیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

داپهپ داپهپ اباب   رتمیتناس   رتمیتناس   55 زازا   رتالاب   رتالاب تقد   تقد اباب   کالما   کالما هصرع   هصرع هشقن   هشقن هیهت   هیهت ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 66

یرگشدرگ یرگشدرگ وو   یگنهرف   یگنهرف یناسر   یناسر عالطا   عالطا زکرم   زکرم وو   هاگیاپ   هاگیاپ داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 77

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

umz.ac.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5719466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فلتخم یاههزوح  رد  هناروانف  یاههدیا  بذج  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401  / 06-255 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

taminict.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5719653 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم 255- هرامش  هب  Service Desk Plus رازبا رب  ینتبم   ITSM ماظن یزاس  هدایپ  راکنامیپ  باختنا  یا  هلحرم  ود  دودحم  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1401  / 06

:: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرافح5718339 هتشر  درکراک  قباوس  شیاپ  دنمشوه  هحفص 10)هناماس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5718617Cl up to ،, نبرکوردیه زاگ  رزیالانآ  تخاس  یحارط و  یروآ  نف  ینف و  شناد  نیودت  هیهت و 
(C8 & the light aromatics (benzenetoluene

هحفص 10) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رهش5718836 ریوصت  شیاپ  هناماس  یارجا  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  یاهمتسیسهصقانم  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 26) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

فلتخم فلتخم یاههزوح   یاههزوح ردرد   هناروانف   هناروانف یاههدیا   یاههدیا بذج   بذج ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 88

Service Desk  PlusService Desk  Plus رازبا   رازبا ربرب   ینتبم   ینتبم   ITSMITSM  ماظن ماظن یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 99

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   هصقانم
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یروانف تاقیقحت و  مولع ، یلاع  یاروش   :: عبنم :: 1401/07/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهگآ لصا  رد  جردنم  یرافح  هتشر  درکراک  قباوس  شیاپ  دنمشوه  هناماس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یمداخ نرتسن   06134144290 :: 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

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات  هبنشجنپ   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم هبنشکیعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718528 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   زور   - 1401/07/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسغاب رهش  یریوصت  شیاپ  هناماس  یارجا  دیرخ و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  312/000/000/00: دروارب

لایر   15/600/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   3/500/000 دیرخ : 

یلصا مود  هلال  نابایخ  جع )  ) رصعیلو راولب  هر - )  ) ینیمخ ماما  راولب  ناتسغاب -  رایرهش -   :: سردآ سردآ

65238006-021 :: نفلت :: www.setadiran.ir-baghestan1.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرافح یرافح هتشر   هتشر درکراک   درکراک قباوس   قباوس شیاپ   شیاپ دنمشوه   دنمشوه هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 1010

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ هناماس   هناماس یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 78 ھحفص 10 
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ناریا یرافح  یلم  تکرش   *** :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یروانف تاقیقحت و  مولع ، یلاع  یاروش   :: عبنم :: 1401/07/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718617 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( Cl up to C8 & the light aromatics (benzenetoluene ،, نبرکوردیه زاگ  رزیالانآ  تخاس  یحارط و  یروآ  نف  ینف و  شناد  نیودت  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  24 ارجا : راظتنا  دروم  نامز 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

06134144280 :: 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

ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001010000031 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش  - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

airport.ir :: عبنم تعاس 17عبنم  - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5719041 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/08/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش   AM دناب تباث  هدنریگ  هاگتسد  هدنتسرف و 50  هاگتسد  دیرخ 50  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  تازیهجت  نیمأت  تاکرادت و  لک  هرادا  نامتخاس  جارعم -  نابایخ  دابآرهم - هاگدورف  سردآ  : فلا تکاپ  هئارا   :: سردآ سردآ

63148289 :: 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

Cl up to C8 & the light aromaticsCl up to C8 & the light aromatics ،, ،, نبرکوردیه نبرکوردیه زاگ   زاگ رزیالانآ   رزیالانآ تخاس   تخاس وو   یحارط   یحارط یروآ   یروآ نفنف   وو   ینف   ینف شناد   شناد نیودت   نیودت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
(( (benzenetoluene(benzenetoluene

1212

تباث تباث هدنریگ   هدنریگ هاگتسد   هاگتسد   5050 وو   هدنتسرف   هدنتسرف هاگتسد   هاگتسد   5050 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

نارهت رهش  کی  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094566000022 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5719773 :: هرازه هرازه :: 1401/07/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطباض WRC و  درادناتسا ساسا  رب  رتمولیک  لوطب 120  بالضاف  یروآ  عمج  هکبش  یرتمویدیو  نجل و  هیلخت  یبوریال و  وشتسش و  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.نارهت  رهش  کی  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش  هدودحمرد   677 هرامش

نارهت  رهش  کی  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ساسا رب  رتمولیک  لوطب 120  بالضاف  یروآ  عمج  هکبش  یرتمویدیو  نجل و  هیلخت  یبوریال و  وشتسش و  تایلمع  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

.نارهت  رهش  کی  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش  هدودحمرد   677 هرامش هطباض  WRC و  درادناتسا
10,765,730,700 یلام :  دروآرب 

 327,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   522,972,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1402/01/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رهش کی  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش  کالپ 18 - ورسخ - انف  نابایخ  شیرجت - نادیم  نارهت -  ، 1989814993 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
.نارهت

:: 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

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

مود تبون  یا  هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/2086 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یگدنزاس  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5719780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود هاگشیالاپ  راخب  نیبروت  رنرواگ  لرتنک و  متسیس  ضیوعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 102.299.677.792 

لایر نیمضت 5.115.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مود هاگشیالاپ  یبونج ، سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع ، ناتسرهش  رهشوب ، ناتسا  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ

07731313951 - 3955 :: نفلت :: setadiran.ir SPGC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بالضاف بالضاف یروآ   یروآ عمج   عمج هکبش   هکبش یرتمویدیو   یرتمویدیو وو   نجل   نجل هیلخت   هیلخت وو   یبوریال   یبوریال وو   وشتسش   وشتسش تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1414

مود مود هاگشیالاپ   هاگشیالاپ راخب   راخب نیبروت   نیبروت رنرواگ   رنرواگ وو   لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس ضیوعت   ضیوعت ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 78 ھحفص 12 
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نامرک ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

923776-100/01/923778 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/6/30  زا  دانسا   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

XENPAK-10G-LR/SR لوژام دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/850714 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718287 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنگ هعلق   km1558 دابآ لیچ  تیاس  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

031228225 :: 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

XENPAK- 10G-LR/SRXENPAK- 10G-LR/SR لوژام   لوژام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

تیاس تیاس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 78 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qxtcm373gz3qf?user=37505&ntc=5718285
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5718285?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kcdjngbzfyqda?user=37505&ntc=5718287
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5718287?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یوضر سدق  ناتسآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

dev.razavi.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 13  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718294 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(SAN Switch  ) چوس نس  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

...یهگآ رد  جردنم  باسح  هب  داهنشیپ  لک  غلبم  نازیم ٪5  هب  زیراو  شیف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

05132002965-05132009167 :: 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

کتایسآ یاه  هداد  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

مایپ نادمه   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718395 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن مادقا  روشک  فلتخم  قطانم  رد  لاعف  دنمناوت و  ناراکنامیپ  ییاسانش  هب  تبسن  روشک  حطس  رد  دوخ  یتآ  یاه  هژورپ  تیاس  پاسپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: buy @asiatech.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چوس چوس نسنس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

یتآ یتآ یاه   یاه هژورپ   هژورپ تیاس   تیاس پاسپ   پاسپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1919
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تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

04-14010608 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش جنپ  زور  تعاس 17   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 16:00   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

swissqual تستویارد تامدخ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   500/00/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: سردآ سردآ

:: 09125055403 و 81718555 نفلت :: https://tenders.nak-mci.ir-malhouei@nak-mci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fars.tci.ir :: عبنم تعاسات 15عبنم  - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718511 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  گرب  مامضنا 2  هب  ناجنسرا  ناجنهوک  لوا  هارمه  تیاس  یسرتسد  یرون  ربیف  هکبش  هعسوت  حرط  یلیمکت  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 997/230/000  غلبم 

:: 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

swissqualswissqual تستویارد   تستویارد تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2020

یرون یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت حرط   حرط یلیمکت   یلیمکت یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2 12 1
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/580797 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718614 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفاب ناتسرهش   km1167 یقوجلس یاه  تیاس  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: 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

نارهت یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

82-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tmicto.tehran.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718717 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Mehregan Cat5e هکبش لباک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یفجن یاقآ  اب  ینف  ریغ  تالاوس  و  نفلت 84169224 )  ) یدیحوت یاقآ   :: نفلت نفلت
(84169410)

:: تیاسبو تیاسبو

84312128 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاه یاه تیاس   تیاس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2222

Mehregan Cat5eMehregan Cat5e هکبش   هکبش لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

65  / :: 1401/م یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gilan.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718721 :: هرازه هرازه :: 1401/07/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالیگ ناتسا  حطس  یروتوفاک  هاگتسد  یتدورب 450  متسیس  ریمعت  یریگ و  کاخ  وشتسش  سیورس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناریا تارباخم  تکرش   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزادنا5718319 هار  بصن و  دیرخ ،  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
نیکرتشم عماج  متسیس 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرافح5718339 هتشر  درکراک  قباوس  شیاپ  دنمشوه  هحفص 10)هناماس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یمجح و5718385 تروص  هب  یوصر  یورین  لاقتنا  روما  تارادا  اه و  تسپ  یتفاظن  تامدخ  ماجنا 
تارادا اه و  تسپ  یتفاظن  تامدخ  ماجنا 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یریوصت5718528 شیاپ  هناماس  یارجا  دیرخ و  هحفص 10)هژورپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5718622 ویسپ  تازیهجت  هزوح  رد  لاعف  یاه  تکرش  یبایزرا  هحفص 5)ییاسانش و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

داپهپ5718686 اب  رتمیتناس  زا 5  رتالاب  تقد  اب  کالما  هصرع  هشقن  هیهت  هحفص 5)ناوخارف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رهش5718836 ریوصت  شیاپ  هناماس  یارجا  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  یاهمتسیسهصقانم  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 26) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تباث5719041 هدنریگ  هاگتسد  هدنتسرف و 50  هاگتسد  هحفص 10)دیرخ 50  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرگشدرگ5719460 یگنهرف و  یناسر  عالطا  زکرم  هاگیاپ و  هحفص 5)داجیا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یروتوفاک یروتوفاک هاگتسد   هاگتسد   450450 یتدورب   یتدورب متسیس   متسیس ریمعت   ریمعت وو   یریگ   یریگ کاخ   کاخ وشتسش   وشتسش سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 2424
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

فلتخم5719466 یاههزوح  رد  هناروانف  یاههدیا  بذج  هحفص 5)ناوخارف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5719653Service Desk Plus رازبا رب  ینتبم   ITSM ماظن یزاس  هدایپ  راکنامیپ  هحفص 5)باختنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یبرغ دابآ  حلاص  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001098281000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718647 :: هرازه هرازه :: 1401/07/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ار یبرغ  دابآ  حلاص  یاتسور  رد  رهلک  نابایخ  یادتبا  یرهش  نویزیولت  بصن  هیهت و  یحارط و  هژورپ  یارجا  دراد  دصق  یبرغ  دابآ  حلاص  یرایهد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دهد  ماجنا  داتس ) ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  تسویپ  دروارب  قباطم 

یبرغ  دابآ  حلاص  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
اتسور رد  یرهش  نویزیولت  بصن  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 8,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,550,000,000 نیمضت :  غلبم 

یکناب  ربتعم  همان  تنامض  ای  یدقن  تروص  هب  طقف  همان  تنامض  نیمضت :  تاحیضوت 
19:00 تعاس : 1402/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرایهد نامتخاس  یبرغ  دابآ  حلاص  یمشاه  دیهش  نابوتا  نارهت   ، 1885635961 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: 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  1616   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرهش یرهش نویزیولت   نویزیولت ولبات   ولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 78 ھحفص 18 
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زاریش یرهش  یاهاضف  ینیرفآزاب  نارمع و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/30هرامش دانسا : تفایرد  عورش  خیرات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/07/11 دانسا : تفایرد  نایاپ  خیرات 

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم - عبنم 1401/07/11 داهنشیپ :  لیوحت  تلهم   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس ات  خروم 11/07/1401  هبنشودزور  تاداهنشیپ  میلست  تلهم  نیرخآ 

.دشاب یم   14:15

5718630 :: هرازه هرازه 1401/07/12دکدک   اهتکاپ :  شیاشگ  نامز   - 1401/07/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناراکنامیپ هب  طسوتم  هصقانم  قیرط  زا  ار  ار  نارمچ  شیاین -  حطسمهریغ  نادرگربرود  هژورپ  تهج  هشرع  نریاتسا  یلپ  کولبدیرخ  درادرظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو 

هام 2: مالعتسا عوضوم  ماجنا  تدم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاریش یرهش  یاهاضف  ینیرفآ  زاب  نارمع و  نامزاس  یاهدادرارق  دحاو  ناگدازآ – هاگنامرد  بنج  - تلود راولب  یادتبا  یبونج  تلادع  راولب  سردآ :  :: سردآ سردآ

071-38350729 :: نفلت :: vendor.shiraz.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

زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن  لمح و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/6/30  دانسا  تفایرد   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم تعاس 12:30عبنم  - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718639 :: هرازه هرازه :: 1401/07/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم لوط 6  هب  چنیا  هایس 2  هلول  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( مرگولیک / ± 3  ) مرگ ولیک  نزو 18  رتم و  لوط 6  هب   2  " هایس هلول  دیرخ 

هرامش یتسپ و  سردآ  یداصتقا ، دک  یلم ، هسانش  ای  هاگشورف  بحاص  هب  طوبرم  یگداوناخ  مان  مان و  نفلت و  هرامش  یتسپ ، دک  یلم ، دک  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  ییاراد  هرادا  تیاس  رد  هدنشورف  روتکاف  تبث  تهج  مالعتسا  هدنرب  یوس  زا  تکرش  نفلت 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: Vendor.shiraz.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

حطسمهریغ حطسمهریغ نادرگربرود   نادرگربرود هژورپ   هژورپ تهج   تهج هشرع   هشرع نریاتسا   نریاتسا یلپ   یلپ کولبدیرخ   کولبدیرخ ناونع : : ناونع 2626

رتم رتم   66 لوط   لوط هبهب   چنیا   چنیا   22 هایس   هایس هلول   هلول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن  لمح و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/30هرامش دانسا : تفایرد  عورش  خیرات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/07/06 دانسا : تفایرد  نایاپ  خیرات 

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم اتعبنم  - 1401/07/06 داهنشیپ :  لیوحت  تلهم   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 12:30  1401 / 07 خروم 06 /  هبنشراهچ  زور 

5718644 :: هرازه هرازه 1401/07/07دکدک   اهتکاپ :  شیاشگ  نامز   - 1401/07/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن مادقا  لیذ  تاصخشم  اب  یکیفارت " یاهولبات  یور  رب  گنربش  یارجا  یحارط و  هیهت ،  " هب تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش رهش  حطس  هدافتسا :  لحم  - 
هام هدزاود  تایلمع :  ماجنا  تدم  - 

.دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  هب  ینوناق  روسک  هیلک  باسحلا و  یلع  همیب  راک و 5 % ماجنا  نسح  هدرپس  % 10 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  امرفراک  هدهع  هب  راکنامیپ ،  یوس  زا  هدوزفا  شزرارب  تایلام  ماظن  رد  مان  تبث  همان  یهاوگ  هیارا  هب  طورشم  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  تخادرپ 

:: 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

زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن  لمح و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم :: 1401/07/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718648 :: هرازه هرازه :: 1401/07/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم لیدراگ و  یبوکون  یروآ و  عمج  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت یاهولبات   یاهولبات یور   یور ربرب   گنربش   گنربش یارجا   یارجا وو   یحارط   یحارط هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 2828

تاقلعتم تاقلعتم وو   لیدراگ   لیدراگ یبوکون   یبوکون وو   یروآ   یروآ عمج   عمج بصن   بصن ناونع : : ناونع 2929

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

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

2001003123000088 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5718747 :: هرازه هرازه :: 1401/07/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 88-75-01 دابآدسا هندرگ  یسرجوین )  یلصفم (  کولب  ینتب  ظافح  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادمه  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

 88-75-01 دابآدسا هندرگ  یسرجوین )  یلصفم (  کولب  ینتب  ظافح  بصن  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
49,732,165,558 یلام :  دروآرب 

لایر   2,487,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/10/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یدابآدسا نیدلا  لامج  دیس  راولب  نادمه   ، 6518763119 یتسپ :  دک  دابآ ،  دسا  رهش :  نادمه ،  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

یبونج ناسارخ  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001007011000040 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5718750 :: هرازه هرازه :: 1401/07/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 401/ ضراوع هصقانم 239/ یدقن  تروص  هب  ضراوع  عبانم  لحم  زا  ید  یا  لا  ینابایخ  غارچ  عاونا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج  ناسارخ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یبونج ناسارخ  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,930,000,000 نیمضت :  غلبم 

دشاب  یم  یدقن  تروص  هب  ضراوع و  عبانم  لحم  زا  دیرخ  نیمضت :  تاحیضوت 
08:00 تعاس : 1401/08/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تکرش یرادا  تیاس   - مظعا ربمایپ  راولب  - دنجریب ناتسرهش  - یبونج ناسارخ  ناتسا   ، 9719866945 یتسپ :  دک  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یبونج ناسارخ  قرب  یورین  عیزوت 

:: 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

 ( ( یسرجوین یسرجوین یلصفم (  (  یلصفم کولب   کولب ینتب   ینتب ظافح   ظافح بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3030

یدید یایا   لالا   ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3131

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5718762 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  رد  یتاغیلبت  دروبلیب  امن  یهگآ  ولبات  هاگتسد  جنپ  بصن  ثادحا و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 19.668.667.726 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001095566000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718786 :: هرازه هرازه :: 1401/07/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیرداگ  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاوها  ود  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

لیرداگ  یارجا  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
3,708,069,754 یلام :  دروآرب 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   185,403,488 نیمضت :  غلبم 

13:00 تعاس : 1401/10/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادرهش ود  هقطنم  (ع ) اضر ماما  راولب  یاهتنا  رهشنایک  زاوها   ، 6154838489 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

رهش رهش حطس   حطس ردرد   یتاغیلبت   یتاغیلبت دروبلیب   دروبلیب امن   امن یهگآ   یهگآ ولبات   ولبات هاگتسد   هاگتسد جنپ   جنپ بصن   بصن وو   ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 3232

لیردراگ لیردراگ یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3333

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

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

IKAC-1401/14 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خروم 1401/07/02  هبنش  زور  زا   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم تعاسات 14عبنم  - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718975 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( داتس  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادتناماس  قیرط  زا  صاخ ») یماهس  ( ) هر  ) ینیمخ ماما  یماگدورف  رهش  ییامنهار  یاهولبات  بصن  لمح و  هیهت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروراب 145/716/721/389  غلبم 

روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یربارت  هار و  لقادح 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نیمضت 7/286/000/000  غلبم 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سیدرف یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  لوا ) پاچ   ) یهگآ راشتنا  خیرات  زا   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 17/07/1401 هبنشکی  زور   14:30

rrk.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 13:30  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هبنشجنپ زور   28/07/1401

5719058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم نایضاقتم  اذل  دیامن  راذگاو  لیذ  حرش  هب  طیارش  دجاو  یاه  تکرش  نایضاقتم  هب  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  لیذ  هژورپ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنیامن هعجارم  داتس )  ) تلود کینورتکلا  هناماس  هب  هصقانم  دانسا  دیرخ  تهج  دنناوت 

عوضوم  اب  طبترم  تیلاعف  هناورپ  ای  همانساسا  هبتر  لقادح  ود -  هقطنم  حطس  هلحم  یاه  کراپ  ءایحا  یزاسزاب و  تهج  زاین  دروم  حلاصم  هیلخت  لمح ، دیرخ ، - 
عوضوم  اب  طبترم  تیلاعف  هناورپ  ای  همانساسا  هبتر  لقادح  کی -  هقطنم  حطس  هلحم  یاه  هکراپ  تءایحا  یزاسزاب و  تهج  زاین  دروم  حلاصم  هیلخت  لمح ، دیرخ ، - 

 + طبترم هموزر  همانساسا و  تازیهجت +  تاسیسات و  ای 5  یربارت  هار و  هبتر 5  لقادح   - نارحب تیریدم  یروتوم  قاری و  تالآ  رازبا  تازیهجت  روتارنژ و  دیرخ  - 
تیحالص 

رهش حطس  رباعم  ریسم  تیاده  یاهولبات  حالصا  یزاسزاب  ریمعت و  بصن ، دیرخ ، - 

هناماس قیرط  زا  سیدرف  یرادرهش  مان  هب  باسح 400819688645  هب  تسیاب  یم  دانسا  دیرخ  هنیزه  ناونع  هب  لایر  غلبم 2.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ  زیراو   www.setadiran.ir سردآ هب  داتس )  ) تلود کینورتکلا 

باسح 100823004139 هرامش  هب  یدقن  زیراو  شیف  ای  همان  تنامض  لصا  فلا ) تکاپ  افرص   ) لیوحت هب  تبسن  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش 

کی یفنم  هقبط  سیدرف  یزکرم  یرادرهش  هناخ  ریبد  زاگرف - هار  راهچ  هب  هدیسرن  مدقم  ینارهت  راولب  سیدرف - سردآ   :: سردآ سردآ

یلخاد 158  026-36658111 :: 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

رهش رهش ییامنهار   ییامنهار یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   لمح   لمح هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 3434

رازبا رازبا تازیهجت   تازیهجت وو   روتارنژ   روتارنژ دیرخ   دیرخ هقطنم -  -  هقطنم حطس   حطس هلحم   هلحم یاه   یاه کراپ   کراپ ءایحا   ءایحا وو   یزاسزاب   یزاسزاب تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم حلاصم   حلاصم هیلخت   هیلخت لمح ، ، لمح دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع
رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم ریسم   ریسم تیاده   تیاده یاهولبات   یاهولبات حالصا   حالصا یزاسزاب   یزاسزاب وو   ریمعت   ریمعت بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ یروتوم -  -  یروتوم وو   قاری   قاری تالآ   تالآ

3535

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  لوا  پاچ  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
14:30

rrk.ir :: عبنم تعاس 13:30عبنم یرادا  تقو  نایاپ   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5719077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
عوضوم  اب  طبترم  تیلاعف  هناورپ  ای  همانساسا  ود -  هقطنم  حطس  هلحم  یاه  کراپ  ایحا  یزاسزاب و  تهج  زاین  دروم  حلاصم  هیلخت  لمح ،  دیرخ ، - 

عوضوم  اب  طبترم  تیلاعف  هناورپ  ای  همانساسا  کی -  هقطنم  حطس  هلحم  یاه  کراپ  ایحا  یزاسزاب و  هج  زاین  دروم  حلاصم  هیلخت  لمح ، دیرخ ، - 
 ... عوضوم اب  طبترم  تیلاعف  هناورپ  ای  همانساسا  نارحب -  تیریدم  یروتوم  قاری و  تالآ  رازبا  تازیهجت  روتارنژ و  دیرخ  - 

یکناب همان  تنامض  ای  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسادیرخ 2.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یفنم هقبط  سیدرف  یزکرم  یرادرهش  هناخریبد  زاگرف  هارراهچ  هب  هدیسرن  مدقم  ینارهت  راولب  سیدرف  سردآ   :: سردآ سردآ

یلخاد 158  02636658111 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییارجا دحاو  یزاسرهش  هار و  گنیدله  ءايبناالا  متاخ  هاگرارق   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
درجورب هروت -  روحم  مود  دناب  هزاس  هار 

مق ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/06/31  زا   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم :: 1401/07/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5719476 :: هرازه هرازه :: 1401/07/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود دناب  هژورپ  یارجا  لحم  هب  یغالبا  یاه  هشقن  اب  قباطم  یلصفم  عون  زا  یرتم  یسرجوین 4  ددع  دادعت 1750  بصن  لمح و  تخاس ، هیهت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلا 23+500 ) رتمولیک 500+7  لصافدح   ) درجورب هرون -  روحم 

یسمش هدام  کی  : دادرارق تدم 

کناب زا  زوجم  یاراد  یرابتعا  تاسسوم  زاجم و  یاه  کناب  زا  دیاب  امازلا  هصقانم  رد  تکرش  همان  تنامض  لایر -  نیمضت 4.820.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لوبق دروم  دنشاب ، یمن  یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  زا  زوجم  یاراد  هک  یرابتعا  تاسسوم  یوس  زا  هرداص  یاه  تنامض  ددرگ و  رداص  یمالسا  یروهمج  یزکرم 

.دشاب یمن 

هنوپ نامتخاس  بنج  یدباع ، نابایخ  ناگدازآ ، نادیم  مق ، رد  عقاو  هزاسهار  هسسوم  یسدنهم  ینف و  تیریدم  هب  هصقانم  دانسا  لیوحت  تهج  سردآ   :: سردآ سردآ

یوسوم سدنهم  :: 02536625178 و 09177428186  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

وو قاری   قاری تالآ   تالآ رازبا   رازبا تازیهجت   تازیهجت وو   روتارنژ   روتارنژ دیرخ   دیرخ کراپ - - کراپ ایحا   ایحا وو   یزاسزاب   یزاسزاب تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم حلاصم   حلاصم هیلخت   هیلخت لمح ،  ،  لمح دیرخ ، ، دیرخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
نارحب نارحب تیریدم   تیریدم یروتوم   یروتوم

3636

یلصفم یلصفم عون   عون زازا   یرتم   یرتم   44 یسرجوین   یسرجوین ددع   ددع   17501750 دادعت   دادعت بصن   بصن وو   لمح   لمح تخاس ، ، تخاس هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت هقطنم 5  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش  - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rrk.ir :: عبنم تعاس 12عبنم ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5719774 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/07/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر   30.000.000.000 هدروارب :  غلبم  ...و )  رها  یهار  هس  دازآ - هاگشناد  - هدیمهف دیهش  نادیم   ) هقطنم حطس  یاهلپ  رد  هدرن  لیردنه و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   25.000.000.000 دروارب :  غلبم  نارهت  هداج  رد  لیردراگ  یارجا  هیهت و  هژورپ 

لایر   12.000.000.000 دروارب :  غلبم  زیخ  هثداح  طاقن  عفر  زاین و  دروم  یسدنه  تاحالصا  یارحا 
یهگا لصا  رد  لماک  تاعالطا  ..و 

یهگا لصا  رد  لماک  تاعالطا   . :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زیربت یرادرهش  نامتخاس  یبونج  راز  هلال  شبن  یدازا  نابایخ  رد  عقاو  زیربت  یرادرهش   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.M5.TABRIZ.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

نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003123000090 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5719811 :: هرازه هرازه :: 1401/07/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 90-75-01 دابآدسا رذگرانک  یتاعالطا  یماظتنا و  یراطخا ,  یاهولبات  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادمه  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

 90-75-01 دابآدسا رذگرانک  یتاعالطا  یماظتنا و  یراطخا ,  یاهولبات  بصن  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
28,360,018,496 یلام :  دروآرب 

لایر   1,419,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/10/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یدابآدسا نیدلا  لامچ  دیس  راولب  نادمه   ، 6518763119 یتسپ :  دک  دابآ ،  دسا  رهش :  نادمه ،  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

یریوصت5718528 شیاپ  هناماس  یارجا  دیرخ و  هحفص 10)هژورپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرهش5718647 نویزیولت  ولبات  بصن  هیهت و  هحفص 18)یحارط و  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

زیخ زیخ هثداح   هثداح طاقن   طاقن عفر   عفر وو   زاین   زاین دروم   دروم یسدنه   یسدنه تاحالصا   تاحالصا یارحا   یارحا لیردراگ -  -  لیردراگ یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ لپلپ -  -  ردرد   هدرن   هدرن وو   لیردنه   لیردنه هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 3838

9090 -- 7575 -- 0 10 1 دابآدسا دابآدسا رذگرانک   رذگرانک یتاعالطا   یتاعالطا وو   یماظتنا   یماظتنا یراطخا ,  ,  یراطخا یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3939

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 " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001005130000050 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718836 :: هرازه هرازه :: 1401/07/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسغاب  رهش  ریوصت  شیاپ  هناماس  یارجا  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  ناتسغاب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناتسغاب رهش  ریوصت  شیاپ  هناماس  یارجا  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 3,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   15,600,000,000 نیمضت :  غلبم 

13:30 تعاس : 1401/08/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسغاب یرادرهش  یلصا -  هلال 2  دابآ -  مداخ  ناتسغاب -  رایرهش -  نارهت -   ، 1114713598 یتسپ :  دک  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهش رهش ریوصت   ریوصت شیاپ   شیاپ هناماس   هناماس یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 4040

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

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

2001000282000050 :: 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

5718344 :: هرازه هرازه :: 1401/07/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لک هرادا  ششوپ  تحت  نکاما  یفرصم  مالقا  هطوبرم و  تازیهجت  هتسبرادم ، یاه  نیبرود  یزاسدنتسم  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیدجت )  ) نامرک بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و 

نامرک  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ششوپ تحت  نکاما  یفرصم  مالقا  هطوبرم و  تازیهجت  هتسبرادم ، یاه  نیبرود  یزاسدنتسم  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

دیدجت )  ) نامرک بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا 
65,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,250,000,000 نیمضت :  غلبم 

08:00 تعاس : 1401/10/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

 – تفریج یناشن : هب  نامرک  ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   ، 7861785179 یتسپ :  دک  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
هرامش 2 یتعنص  کرهش  یادتبا  _ نامرک هداج  رتمولیک 5 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/29521 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718615 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابا لالج  رابنا  یاه  نیبرود  بصن  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناریا تارباخم  تکرش   :: سردآ سردآ

31228225 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تحت تحت نکاما   نکاما یفرصم   یفرصم مالقا   مالقا وو   هطوبرم   هطوبرم تازیهجت   تازیهجت هتسبرادم ، ، هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزاسدنتسم   یزاسدنتسم شزومآ ، ، شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
ششوپ ششوپ

4141

یاه یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا -  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092141000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 14هرامش  - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم داصتقا   :: عبنم تعاس 8عبنم  - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5719008 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/07/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تیعقوم یارب 11  نویزیولت  دیرخ  هتسبرادم و upsوmvr و  یاه  نیبرود  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یناگرزاب  تامدخو  هلغ  هرادا  ینیما  دیهش  نابایخ  هیمورا  یبرغ  ناجیابرذآ  فلا  هصقانم  یاه  تکاپ  هئارا   :: سردآ سردآ

مانتبث 88969737- رتفد  سامت 02141934  زکرم   04433461090 :: نفلت نفلت
85193768

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعامتجا نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005452000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5719599 :: هرازه هرازه :: 1401/07/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک .  هبعش 2 یدیدج  نامتخاس  هتسب  رادم  نیبرود  نفلت ،  یرهش ،  یرارطضا و  قرب  یرتویپماک ،  هکبش  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

جرک هبعش 2 دیدج  نامتخاس  هتسب  رادم  نیبرود  نفلت ،  یرهش ،  یرارطضا و  قرب  یرتویپماک ،  هکبش  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1401/10/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ید نامتخاس  هقطنم 9 ،  یرادرهش  یوربور  دابا ، تلود  هارراهچ  جرک   ، * 3133815476 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5718528 شیاپ  هناماس  یارجا  دیرخ و  هحفص 10)هژورپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رهش5718836 ریوصت  شیاپ  هناماس  یارجا  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  یاهمتسیسهصقانم  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 26) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

نویزیولت نویزیولت دیرخ   دیرخ وو     mvrmvrوو upsups وو   هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 4343

 . . هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود نفلت ،  ،  نفلت یرهش ،  ،  یرهش وو   یرارطضا   یرارطضا قرب   قرب یرتویپماک ،  ،  یرتویپماک هکبش   هکبش ناونع : : ناونع 4444

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

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

زا 78 ھحفص 28 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/btlung3d6m34c?user=37505&ntc=5719008
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5719008?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wyfwlgvubdt2v?user=37505&ntc=5719599
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5719599?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: 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   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تازیهجت ؛ لاوما و  ، دانسا جورخ  دورو و  لرتنک  هناماس  دیلوت  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005345000055 زاین :  هرامش 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هام 6 دادعت : 
1401/07/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  تازیهجت ؛ لاوما و  ، دانسا جورخ  دورو و  لرتنک  هناماس  دیلوت  یحارط و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک لک ،  هرادا  هقبط 4  نارگاثیا  روما  دیهش و  داینب  یمیقم  دیهش  نامتخاس  ظفاح  نابایخ  شبن  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1598619733 یتسپ : 

42581423-021  ، 42581216-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تازیهجت تازیهجت وو   لاوما   لاوما ،، دانسا دانسا جورخ   جورخ وو   دورو   دورو لرتنک   لرتنک هناماس   هناماس دیلوت   دیلوت وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 4545

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5718487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم دادرارق  تروصب  ارجا  - یتسویپ تاصخشمو  طیارش  قبط  یهاگدورف  یسکاتو  میس 133 یب  یسکات  هناماس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005315000157 زاین :  هرامش 

لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  دیراورم  باسح  هناماس  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق   DVD عون تاکرادت  دیرخ و  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

دیراورم باسح  هناماس 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/04 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ای روشک  یا  هنایار  یفنص  ماظن  رد  تیوضع  ای  روشک  کیتام  روفنا  یلاع  یاروش  زا  یدنب  هبتر  نتشاد  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  تیحالص  عون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  تیحالصو  تمیق  داهنشیپ  هکرب   - ودره

5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یرادرهش  شزرو -  نادیم  هب  هدیسرن  ریت -  یس  نابایخ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234648-045  ، 33234264-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DVDDVD  عون عون تاکرادت   تاکرادت وو   دیرخ   دیرخ رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5718550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراهگن هظفحماب  18Ahf یرطابددع 16 ارمهب 10KVA نیالنآ A POWER لدم UPS هاگتسد کی  یزادنا  هار  بصنو و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تنیباک ) یرطاب

1101092935000565 زاین :  هرامش 
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ یلام  سانشراک  دیئاتو  لیوحت  یزادنا و  هار  بصنزا و  سپ.دشاب  ربتعم  یتناراگ  هام  یاراد 18 لقادح  دیاب  هدش  هئارا  تامدخ  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریذپیم تروص  زور  14 رثکادح تدم  رد  شخپ  یلم  تکرش  یباسحیذ  طسوت 

1583746911 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  باداش - دیهش  ناردارب  نابایخ  رهشناریا - نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66025062-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی یا  هقطنم  قرب   :: 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   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5718653 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001071000108 زاین :  هرامش 

دزی یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رورس دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713318 یتسپ :  دک  یتسپ 89195-656 ، ) قودنص   ) یداش کراپ  زا  دعب  وجشناد ، راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38251751-035  ، 38251752-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241826-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

UPSUPS هاگتسد هاگتسد کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4747

رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

97-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tmicto.tehran.ir :: عبنم مایاعبنم باستحا  نودب  تاکاپ  تفایرد  خیرات  زا  زور  رثکادح 10   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
لیطعت

5718864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا قیرط  زا  سنارفنک  نلاس  هزوح  رد  یراکنامیپ  تامدخ  ماجنا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  نارهت  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن  مادقا  دادرارق  داقعنا  تمیق و 

سنارفنک یتوص  متسیس  یبای  بیع 
سنارفنک یتوص  متسیس  بیع  عفر 

سنارفنک یریوصت  متسیس  یبای  بیع 
سنارفنک یریوصت  متسیس  بیع  عفر 

...و سنارفنک  نلاس  یریوصت  متسیس  یشک  لباک 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مود هقبط  کالپ 563 ، یقرش ، تشترز  شبن  یلامش ، ظفاح  نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ

نفلت 84169576)  ) یوضترم یاقآ  اب  ینف  تالاوس   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

84312128 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاجم یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5719300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  هلاس  کی  داد  رارق  داقعنا  تهج  رازفا  مرن  یزاس  هدایپ  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یجاتسا سدنهم  یلخاد 321  اب 87700004  سامت  رتشیب  عالطا  تهج 

1101091785000072 زاین :  هرامش 
یزاجم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هخسن 1 دادعت : 

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

تسویپ  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  دات  دروم  یمالعا  ظیارش  اب  یمسر  یاه  تکرش  ، ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ 

1587656811 یتسپ :  دک  کالپ 3 ،  هچوک 1  زارفا ،  رس  خ  یتشهب ،  دیهش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88504052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88504052-021 :: 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 نلاس   نلاس هزوح   هزوح ردرد   یراکنامیپ   یراکنامیپ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 4949

رازفا رازفا مرن   مرن یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 5050
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یزاجم یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5719355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  ناگیار  هلاس  کی  ینابیتشپ  داد و  رارق  دقع  اب  رازفا  مرن  یزادنا  هار  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091785000073 زاین :  هرامش 

یزاجم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هخسن 1 دادعت : 
1401/07/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  قیقد  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  یجاتسا  سدنهم  یلخاد 321  هرامش 87700004  اب  رتشیب  عالطا  تهج 

1587656811 یتسپ :  دک  کالپ 3 ،  هچوک 1  زارفا ،  رس  خ  یتشهب ،  دیهش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88504052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88504052-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش  یگنهرف  یعامتجا و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14/30عبنم  - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5719451 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/07/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مارگ رهش  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

09155137720 :: نفلت :: mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ناگیار   ناگیار هلاس   هلاس کیکی   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   داد   داد رارق   رارق دقع   دقع اباب   رازفا   رازفا مرن   مرن یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151

رهش رهش هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5252
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2022/10/01عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5719157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/09/13 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط  تعنص  وترپ  کرام  تعرس  سناکرف و  لرتنک  ویارد  ناونع : 

14012327 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

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   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2022/09/26عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5719224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/09/21 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنمشوه یسمل  روتینام  ناونع : 

14012477 مالعتسا :  هرامش 
تاموزلم ییاراد و  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/09/26 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

تعنص تعنص وترپ   وترپ کرام   کرام تعرس   تعرس وو   سناکرف   سناکرف لرتنک   لرتنک ویارد   ویارد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353

دنمشوه دنمشوه یسمل   یسمل روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52448852 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/07/15هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/07/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/07/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5719246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رچسسکیف هریگ  ، کولب جیگ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
6 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FIKCC-276-318 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش عورش 30-06-1401 09-07-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5719365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 samwoneng-type su-105ip-sensor ic نازاساوه روسرپمک  رلرتنک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیتامونپ  کیلوردیه و  هورگ 

:: 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

رچسسکیف رچسسکیف هریگ   هریگ ،، کولب کولب جیگ   جیگ ناونع : : ناونع 5555

samwoneng- type su- 105ip-sensor icsamwoneng- type su- 105ip-sensor ic نازاساوه   نازاساوه روسرپمک   روسرپمک رلرتنک   رلرتنک ناونع : : ناونع 5656
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گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1148-PHD-15204-KM :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم :: 1401/07/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5719374 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاضاقت  قباطم  یرتمویسناتپ  دورتکلا  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

زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5719474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هک تسا  یتکرش  اب  تیولوا  - هیارک شیپ  تروصب  لمح  تیفیک - اب  یلخاد  دیلوت  اب  تیولوا  نیبروت  تخوس  یاهریش  ECU تراک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب رتدوز  لیوحت  نامز 

1101091701000922 زاین :  هرامش 
یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/07/14 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام داهنشیپ  رد  مالقا  زیر  هدش و  دراو  دک  ناریا  رد  لک  تمیق.دشاب  یم  تسویپ  لیاف  الاک  هیهت  یارب  کالم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روکذم  تکرش  تساوخرد  هب  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  را  مادک  ره  هئارا  مدع  تروص  رد   . ددرگ یراذگراب 

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

32138341-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ یاضاقت   یاضاقت قباطم   قباطم یرتمویسناتپ   یرتمویسناتپ دورتکلا   دورتکلا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5757

هکهک تسا   تسا یتکرش   یتکرش اباب   تیولوا   تیولوا -- هیارک هیارک شیپ   شیپ تروصب   تروصب لمح   لمح تیفیک - - تیفیک اباب   یلخاد   یلخاد دیلوت   دیلوت اباب   تیولوا   تیولوا نیبروت   نیبروت تخوس   تخوس یاهریش   یاهریش ECUECU تراک تراک ناونع : : ناونع
دشاب دشاب رتدوز   رتدوز لیوحت   لیوحت نامز   نامز

5858
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5719530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

152975 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لماک کپ  تروصب   stock تخاس  smarty رتموربیو لباترپ  هاگتسد  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/07/03 نایاپ :  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

گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1152-PHD-15231-KM :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/03هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5719775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاضاقت  قباطم   SIEMENS SIMATIC S7 DIGITAL OUTPUT 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لماک لماک کپکپ   تروصب   تروصب   s tockstock تخاس   تخاس   smartysmarty رتموربیو   رتموربیو لباترپ   لباترپ هاگتسد   هاگتسد نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5959

SIEMENS S IMATIC S7 DIGITAL OUTPUTSIEMENS S IMATIC S7 DIGITAL OUTPUT نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6060
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ناجنز ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5718456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  حرشب  قیرح  العا ن  مالقا  لیاسو و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001212000016 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  حرشب  قیرح  العا ن  مالقا  لیاسو و  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیمکت انمض.دشابیم  ریذپ  ناکما  هطوبرم  سانشراک  طسوت  سانجا  دات  لیوحت و  زا  دعب  روتکاف  تخادرپ  - دشابیم هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  تسویپ  لودج  یراذگراب  و 

4516943117 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  کناب  تیریدم  - یدرگناهج لته  یوربور   - وج رنه  راولب  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33779900-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33770501-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح نالعا   نالعا مالقا   مالقا وو   لیاسو   لیاسو ناونع : : ناونع 6161
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مراهچ  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5718927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Gas Detector تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  یتساوخرد  یالاک  یهدهاشم  تهج  دشابیم ) هباشم  دکناریا  )

1101096783000189 زاین :  هرامش 
مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

هواک رتسگ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم   SIMTRONICS یتراجت مان   DG-TX7 لدم تباث  هراکدنچ  زاگ  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

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

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

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

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

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14012324 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5719155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/09/13 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ینف  تاصخشم  هارمهب  oggioni کرام ناتم  یترارح و  روتکتد  ناونع : 

14012324 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

.ددرگ .ددرگ هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف هبهب   یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک یهدهاشم   یهدهاشم تهج   تهج دشابیم ) ) دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا  ) ) Gas DetectorGas Detector ناونع : : ناونع 6262

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم هارمهب   هارمهب oggionioggioni کرام   کرام ناتم   ناتم وو   یترارح   یترارح روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 6363
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دزی قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: YPGMC-90-1401-208-خ یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش عورش 30-06-1401 06-07-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5719283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع   30  : دادعت  xp95 55000-852 لدم :   apollo: دنرب  S1 قیرح ءافطا  مالعا و  متسیس   sounder control unit تراک یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5719784 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/09/13 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاقلعتم هیلک  هارمهب   kidde کرام هدنکم  روتکتد  ناونع : 

14012320 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

xp95 55000 -852xp95 55000 -852 لدم :  :  لدم   apolloapollo:: دنرب دنرب   S 1S 1 قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس   sounder control unitsounder control unit تراک   تراک ناونع : : ناونع 6464

تاقلعتم تاقلعتم هیلک   هیلک هارمهب   هارمهب   k iddek idde کرام   کرام هدنکم   هدنکم روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 6565
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یرایتخب لاحم و  راهچ  یا  هقطنم  بآ   :: 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   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5719797 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح یافطا  رورس و  قاتا  تراظن  یحارط و  هرواشم ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001125000021 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم و  راهچ  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

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

قیرح یافطا  رورس و  قاتا  تراظن  یحارط و  هرواشم ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8814673113 یتسپ :  دک  ریت ،  تفه  نابایخ  شبن  یباراف - راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350741-038  ، 33334805-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33335098-038 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح یافطا   یافطا وو   رورس   رورس قاتا   قاتا تراظن   تراظن وو   یحارط   یحارط هرواشم ، ، هرواشم ناونع : : ناونع 6666
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718628 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناسارخ تخاسریز  تاطابترا  درونجب   pc زکرم هب  یرون  ربیف  یاه  لباک  یدورو  مود  ریسم  هچضوح  بصن  دیرخ و  یزاس ، لاناک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلامش

1101001022001139 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهم دیدزاب  زا  سپ  نآ  یاهتسویپودادرارق  تاحفص  هیلک  مامضناب  یگدروخطخ  نودبو  لماکو  قیقد  تروصب  تسویپریداقم  قباطم  اهب  تسرهف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش لصاح  سامت  عراز  یاقآ  09151864693 هرامش اب  تامدخ  حرش  صوصخرد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهجدوش  یراذگراب  تمیقداهنشیپ  ماگنه  اضماو و 

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

32232220-058  ، 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

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/68 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tehran.tci.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718673 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیدرپ تارباخم  زکرم  هدودحم  رد  یمالسا  دازآ  هاگشناد  یصاصتخا  ربیف  حرط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تارباخم تکرش   :: 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

pcpc زکرم   زکرم هبهب   یرون   یرون ربیف   ربیف یاه   یاه لباک   لباک یدورو   یدورو مود   مود ریسم   ریسم هچضوح   هچضوح بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یزاس ، ، یزاس لاناک   لاناک ناونع : : ناونع 6767

یصاصتخا یصاصتخا ربیف   ربیف حرط   حرط ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هقطنم 3  تارباخم  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tehran.tci.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718679 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرط 4010314980857 تاموزلم ) حلاصم و  نیمات  اب   ) یرکاب دیهش  زکرم  هدودحم  ادهشلا  دیس  هپس  کناب  یرون  ربیف  حرط 4010314980854  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیالو هپس  کناب  یرونربیف 

:: 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

نارهت هقطنم 3  تارباخم  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ات 1401/07/06هرامش  1401/06/30  - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tehran.tci.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب ( ) 4010314981968  ) حرط هرامش  هب  کچرق  یتشهب  دیهش  زکرم  هدودحم  رددمآراک  نیون  نارگشواک  تکرش  یصاصتخا  لباک  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تاموزلم حلاصم و  نیمات 

:: 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

یرون یرون ربیف   ربیف حرط   حرط ناونع : : ناونع 6969

یصاصتخا یصاصتخا لباک   لباک تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7070
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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   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5719291 :: 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 
1101030092000583 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 7171
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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 14 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5719292 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

D-LINK دنرب چیئوس   KVM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034003484 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زربلا هعسوت  نایاش  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم   D-LINK یتراجت مان   KVM 121 لدم  KVM چیئوس الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
روشک  D-LINK یتراجت مان   DKVM-210H-DS .2-PORT KVM SWITCH WITH HDMI AND USBPORTS لدم تروپ  ود   KVM چیئوس الاک :  مان 

گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس 
ددع 30 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هئارا  تسویپ  قباطم  ینف  تاداهنشیپ  تسا  دنمشهاوخ   :: 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

83768241-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

D-LINKD-LINK  دنرب دنرب چیئوس   چیئوس   KVMKVM ناونع : : ناونع 7272
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قرش بونج  نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5719305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرشبونج نهآ  هار  لک  هرادا  طابترا  یکدی  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003603000062 زاین :  هرامش 

قرش بونج  نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SD2008 لدم تروپ  لانرتنیا 8  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

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

لودج ساسا  رب  تسا  دنمشهاوخ  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تمسق  نیا  رد  قرشبونج ،  نهآ  هار  لک  هرادا  طابترا  یکدی  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
قرشبونج نهآ  هار  لک  هرادا  ددرگ  هئدارا  تمیق  داهنشیپ  یتسویپ 

9816737777 یتسپ :  دک  قرش ،  بونج  نهآ  هار  لک  هرادا  یرهطم  دیهش  راولب  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31124493-054  ، 31134209-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31134209-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لانرتنیا لانرتنیا هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7373
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قرش نهآ  هار  لک  هرادا  ناریا -  یمالسا  یروهمج  نهآ  هار   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5719327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سا  یپ  وی  هاگتسد  هس  یاه  لوژام  اه و  درب  ندومن  هربیلاک  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ددرگ تسویپ  لیمکت  تامدخ  حرش  تمسق و  داهنشیپ  هگرب  افطل 
1101001460000145 زاین :  هرامش 
قرش نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  راذگاو   APC زاجم ناگدنیامن  هب  افرص  قوف  تیلاعف   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دهد  لک  هرادا  لیوحت  ملاس  ار  اههاگتسد  تاریمعت  مامتا  زا  سپ  تسیاب  یم  راکریمعت  -

ددرگ تدوع  هدش  هاگریمعت  لیوحت  هکیتروصب  تسیاب  یم  هاگتسد  دشابن  ریمعت  لباق  هاگتسد  هچنانچ  -

9791135555 یتسپ :  دک  قرش ،  نهآ  هار  لک  هرادا  هدازماما  نادیم  سبط  سبط ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32831010-056  ، 32812299-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32813286-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیمکت لیمکت تامدخ   تامدخ حرش   حرش وو   تمسق   تمسق داهنشیپ   داهنشیپ هگرب   هگرب افطل   افطل ساسا   یپیپ   ویوی   هاگتسد   هاگتسد هسهس   یاه   یاه لوژام   لوژام وو   اهاه   درب   درب ندومن   ندومن هربیلاک   هربیلاک وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ تسویپ   تسویپ

7474
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5719336 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنارتنیا تنرتنیا و  دناب  یانهپ  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093035000496 زاین :  هرامش 

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

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنارتنیا تنارتنیا وو   تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 7575
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درکرهش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: 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 22 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5719680 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-3 .ددرگءاضماورهم ناگدننک  تکرش  طسوت  تسویپ  تادنتسم  یمامتدیاب  ود 2- هرامش  تسویپ  قبط  ینف  تاصخشم  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشدهاوخ تخادرپ  یرادرهش  یلام  - یرادا لاور  یط  تخادرپ 

1101093707000012 زاین :  هرامش 
درکرهش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  یا  هخاش  کنیرش 16  هتسب   m 2 لوط  60x45 mm زیاس  cm 6 یلخاد رطق   PVC سنج رادرایش  تکاد  الاک :  مان 
هتسب 6 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
شیدناارف راپسب  راشبآ  هدننک  هضرع  عجرم  بآ  روتنک  دربراک   cm 30 زیاس یندچ  رد  اب  یرمیلپ  هچراپکی  هچضوح  الاک :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

یتراجت مان  یا  هقلح  هتسب 1   LSZH شکور سنج   m 1000 لوط  INTEX249125 لدم یجراخ  یلخاد و  دم  لگنیس  روک  یرونربیف 24  هکبش  لباک  الاک :  مان 
طابترا جوم  ایدم  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   MMC هدنزاس عجرم   MMC

هقلح ( لور )3 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

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

لاور یط  تخادرپ  -3 .ددرگءاضماورهم ناگدننک  تکرش  طسوت  تسویپ  تادنتسم  یمامتدیاب  ود 2- هرامش  تسویپ  قبط  ینف  تاصخشم  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشدهاوخ تخادرپ  یرادرهش  یلام  - یرادا

 : یتسپ دک  مود ،  هقبط  هلال -  نامتخاس  یسودرف - ریصن و  هجاوخ  نابایخ  عطاقت  - درکرهش درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8816954964

32274002-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273150-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرونربیف یرونربیف هکبش   هکبش لباک   لباک یندچ -  -  یندچ ردرد   اباب   یرمیلپ   یرمیلپ هچراپکی   هچراپکی هچضوح   هچضوح  -  - PVCPVC  سنج سنج رادرایش   رادرایش تکاد   تکاد ناونع : : ناونع 7676
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گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

simatender.ir :: عبنم :: 1401/07/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5719754 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاضاقت  قباطم   SIMATIC NET PROFIBUS OLM نیمات 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

مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5719768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  اب  قباطم  لیتگیپ  - ویدار - شید نتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001398000160 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  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 4 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

FREESTONE یتراجت مان   FS-ODU-5/8 لدم  GHz 5/8 سناکرف اب  تفایرد  لاسرا و   RF متسیس یاراد   ODU لاقتنا متسیس  ویدار  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
هدحتم تالایا  هدنزاس  روشک   TRANGO هدنزاس عجرم   TRANGO یتراجت مان   AD6G-4-R2 لدم  m 1/2 زیاس  GHz 6 سناکرف ینهآ   solid شید الاک :  مان 

نایراک تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

.دشاب یم  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ای 252 یلخاد 277   025-37780426 سامت :  نفلت 

3719153416 یتسپ :  دک  تارادا ،  عمتجم  نواعت  نابایخ  رسای  رامع  راولب  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37780426-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37780424-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SIMATIC NET PROFIBUS OLMSIMATIC NET PROFIBUS OLM  نیمات نیمات ناونع : : ناونع 7777

شید شید لاقتنا -  -  لاقتنا متسیس   متسیس ویدار   ویدار هکبش -  -  هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 7878

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

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

یریوصت5718292 شیاپ  یصاصتخا  یاهحرط  هژورپ  هحفص 56)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تازیهجت5718483 لاوما و  ، دانسا جورخ  دورو و  لرتنک  هناماس  دیلوت  هحفص 29)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5718550UPS هاگتسد کی  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 29)هیهت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاصخشم5719355 قبط  ناگیار  هلاس  کی  ینابیتشپ  داد و  رارق  دقع  اب  رازفا  مرن  یزادنا  هار  دیرخ و 
تسویپ

هحفص 29) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رهش5719451 هژورپ  هحفص 29)یارجا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنمشوه5719224 یسمل  روتینام  هحفص 33)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5718916 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش دیدجت  یا  هداج  یمومع  لقن  لمح و  تراظن و  لرتنک و  حرط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001159000122 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/07/06 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8817653449 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  یوربور  تارادا - عمتجم  یناقلاط - راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33224485-038  ، 32244854-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250997-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش دیدجت   دیدجت یایا   هداج   هداج یمومع   یمومع لقن   لقن وو   لمح   لمح وو   تراظن   تراظن وو   لرتنک   لرتنک حرط   حرط ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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داباهم 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   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5719349 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا رتیل  زاتمم 100 یکیفارت  رنیت  مرگولیک و  زاتمم 750  درس  یکیفارت  گنر  تساوخرد ، دشابیم ، هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005766000075 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  داباهم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یهللا تمعن  اضر  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یهللا  تمعن  دنمرنه  ییایمیش  عیانص  یتراجت  مان   Lit 20 یکیتسالپ نلاگ  زاتمم  یروف 10000  رنیت  الاک :  مان 

نلاگ 5 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

ناتسدرک گنر  عیانص  هدنزاس  عجرم  نالاوا  یتراجت  مان   kg 250 یزلف هکشب  هداج  یشک  طخ  دیفس  یکیلیرکآ  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
هکشب 3 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتشیب تاعاطا  تفایرد  تهج  .دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  دشابیم و  یرادرهش  لقن  لمح و  تیریدم  نامزاس  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت   09142029750

5916777179 یتسپ :  دک  داباهم ،  یرادرهش  یمالسا  یروهمج  نادیم  داباهم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42234141-044  ، 42223090-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42222699-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسا .تسا رتیل   رتیل 100100 زاتمم   زاتمم یکیفارت   یکیفارت رنیت   رنیت وو   مرگولیک   مرگولیک   750750 زاتمم   زاتمم درس   درس یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر ناونع : : ناونع 8080

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

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

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

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

5719457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم تسویپ  هب  هریغ  یکیتسالپ و  هدننک  ادج  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005674000185 زاین :  هرامش 

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

تمدخ 1 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  یدابازوریف 09135809682  یاقا  اب  تمیق  تبث  زا  لبق  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

42206659-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام - رهشمئاق یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5719459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ریواصت  مالعتسا و  گرب  رد  جردنم  تاصخشم  ساسا  رب  وزاب  یکراپ 2  ویتاروکد  ریت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشاب یم  یراکنامیپ  ینمیا و  تیحالص  هئارا  هب  فظوم  یقوقح  یاه  تکرش 

1101094283000166 زاین :  هرامش 
ناردنزام رهشمئاق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/07/16 زاین :  خیرات 
رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  pdf تروص هبودشاب  زاجم  نابحاص  یاضماورهم  هبروهمم  تسیابیم  یتسویپدانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم طسق   3 یلا یط 2  هطوبرمدحاودات و  هب  طونم  نا  هجو  تخادرپ 

دشاب هناگادج  تروص  هبدیرخو  لمحروتکافودشابیم  هدنشورف  هدهعب  یرادرهشرابنا  بردالاک  لیوحت  هیلخت  لحم  ات  لمح 

4764743631 یتسپ :  دک  هلحم ،  کرت  هارراهچ  رگراک  نابایخ  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42084220-011  ، 42084056-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42084219-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هریغ هریغ وو   یکیتسالپ   یکیتسالپ هدننک   هدننک ادج   ادج بصن   بصن ناونع : : ناونع 8181

وزاب وزاب   22 یکراپ   یکراپ ویتاروکد   ویتاروکد ریت   ریت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8282

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 " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت بونج  هقطنم  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5718461 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیرینم نادیم  رد  عبرمرتم  لیتسا 15  هلول  هارمهب  درادناتسا  لیم  تانبرک 4  یلپ  یقرب  هرکرک  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093184000014 زاین :  هرامش 

نارهت بونج  هقطنم  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
این ینارهت  مثیم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   S4 لدم یعبرم  رتم  زیاس  تانبرک  یلپ  سنج  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

عبرم رتم  15 دادعت : 
1401/07/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عبرمرتم لیتسا 15  هلول  هارمهب  درادناتسا  لیم  تانبرک 4  یلپ  یقرب  هرکرک  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یمساق  سدنهم  هرامش 35914683  اب  رتشیب  ییامنهار  تاحیضوت و  یارب 

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا 
دشاب نارهت  رهش  میقم  تسیاب  یم  راکنامیپ 

1581674111 یتسپ :  دک  کالپ 182 ،  یوسوم  عطاقت  هیمس  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35914608-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35914640-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

عبرمرتم عبرمرتم   1515 لیتسا   لیتسا هلول   هلول هارمهب   هارمهب درادناتسا   درادناتسا لیم   لیم   44 تانبرک   تانبرک یلپ   یلپ یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8383

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

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

زا 78 ھحفص 55 
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گرزب نارهت  هبعش 22  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5718981 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد سانشراک  دیدزاب   ) راک ماجنا  نسح  همیب و  قح  ینوناق  تاروسک  دادرارق و  دقع  نمض   ABS برد بصن  لیوحتو و  ضیوعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( تس یمازلا  تمیق  مالعا  زا  لبق  لحم 

1101090695000013 زاین :  هرامش 
نارهت ود  تسیب و  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
111 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعا زا  لبق  لحم  رد  سانشراک  دیدزاب   ) راک ماجنا  نسح  همیب و  قح  ینوناق  تاروسک  دادرارق و  دقع  نمض   ABS برد بصن  لیوحتو و  ضیوعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( تس یمازلا  تمیق 

1586867611 یتسپ :  دک  کالپ 5 ،  هچوک 8  یناهارف  ماقم  مئاق  نابایخ  یرهطم  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77484511-021  ، 88540791-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88731775-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نالیگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 64/ص/1401 یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش  1401/06/29  - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gilan.tci.ir :: عبنم اتعبنم  1401/07/09  - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718292 :: هرازه هرازه اتدکدک    1401/07/10  - 1401/07/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نالیگ برغ  یریوصت  شیاپ  یصاصتخا  یاهحرط  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ABSABS برد   برد بصن   بصن وو   لیوحتو   لیوحتو ضیوعت   ضیوعت ناونع : : ناونع 8484

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ یصاصتخا   یصاصتخا یاهحرط   یاهحرط هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8585

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

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

زا 78 ھحفص 56 
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هاشنامرک ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: 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 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

5719091 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  رظن  دم  یتساوخرد  تازیهجت  ربارب  اقیقد  دیرخ.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003297000026 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یربهار هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   SERVER NSR 500 WITH RACKMOUNT KIT لدم هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 

زاسهب عیانص 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  شرورپو ،  شزومآ  لک  هرادا  - کی زاف  نایگنهرف  راولب  یادتبا  ، یماما یفطصم  دیهش  نابایخ  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6714733587

38235126-083  ، 38231850-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38214918-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق یتیاده  ییوکن  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 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

5719408 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عمتجم هتسبرادم  یاه  نیبرود  یرادهگن  ریمعت و  سیورس و  بصن ،  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090857000191 زاین :  هرامش 

مق یناقرف  یتیاده  ییوکنینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم همیمض  دادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3715873355 یتسپ :  دک  یناقرف ،  یتیاده  یئوکن  ناتسرامیب  یناقلاط -  نابایخ  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37118272-025  ، 37118254-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37211071-025 :: 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

SERVER NSR 500  WITH RACKMOUNT KITSERVER NSR 500  WITH RACKMOUNT KIT لدم   لدم هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود رورس   رورس ناونع : : ناونع 8686

عمتجم عمتجم هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت وو   سیورس   سیورس بصن ،  ،  بصن دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 8787

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

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

زا 78 ھحفص 57 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hz6nuwldkayp5?user=37505&ntc=5719091
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5719091?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/56slavdbt7nmr?user=37505&ntc=5719408
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5719408?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هدش5718916 دیدجت  یا  هداج  یمومع  لقن  لمح و  تراظن و  لرتنک و  هحفص 51)حرط  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یتفن نادیم  هعسوت  حرط  ) تفن هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ناروآدای

نارهت ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

PR-2494 Rev.02 :: یهگآ یهگآ هرامش   رویرهش 1401هرامش  30 هبنشراهچ ، دانسا :  عیزوت  عورش  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 16:00 رهم 1401   13 هبنشراهچ ، دانسا :  عیزوت  نایاپ  خیرات  تعاس 08:00 

petroyada.ir :: عبنم رهم 1401عبنم  13 هبنشراهچ ، دانسا :  لیوحت  تلهم  نیرخآ  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 16:00

5719766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - Access Fitting Assembly یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 ، یزارت ینابژد  تسار ،  تمس  هب  رذگور  یجورخ  لپ  ریبک ، ریما  تعنص  تشک و  یوربور  رهشمرخ ،  زاوها -  هداج  رتمولیک 60  رهشمرخ ،  هار  هس  زاوها ،   :: سردآ سردآ
کپونیس تکرش 

روپمارهب دنمرهب ، یرهاوج ، ناگدنریگ : 

02124971147
02124971210
02124971164

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: 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

5719766Access Fitting Assembly(58 هحفص )  accessaccess

Access Fitting AssemblyAccess Fitting Assembly ناونع : : ناونع 8888

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

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

زا 78 ھحفص 58 
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(( 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یکشزپ مولع  هاگشناد  تالو -  هم  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح تبرت 

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5719740 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 09931612528 اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد  هباشم  دک  ناریا  اب  تسویپ  تسیل  قبط  یکشزپ  تازیهجت  یاه  یروسسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامرف لصاح  سامت 

1101091302000030 زاین :  هرامش 
تالو هم  نامرد  تشادهب و  هکبش  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 1 دادعت : 
1401/07/11 زاین :  خیرات 

تالو هم  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد.ددرگیم هبساحم  دیرخ  تردق  ظفح  اب  تمیق  دریگیم و  ماجنا  دیسر 1404/03/26  رس  خیرات  و  ( 101  ) هرامش اب  اذخا  قاروا  قیرط  زا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  هداز  زیزع  یاقآ   09151307836 هرامش اب  قاروا  دروم  رد  لاوس  تروص 

9516915169 یتسپ :  دک  یتشهب ،  نابایخ  دابآ -  ضیف  رهش  تالو ،  هم  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56729031-051  ، 56728100-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56727122-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

گنیروتینام5719740 هاگتسد   cm 90 زیاس اب  راد  تکوس  هحفص 59)لباک  سسکا  ( سسکا

گنیروتینام گنیروتینام هاگتسد   هاگتسد   cmcm  9090 زیاس   زیاس اباب   راد   راد تکوس   تکوس لباک   لباک ناونع : : ناونع 8989

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

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

زا 78 ھحفص 59 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رهشمالسا ع )  ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5719338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروصرد - ناتسرامیب رابنارد  لیوحت  - هباشم دک  ناریا  - یتناراگ یارادو  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  توص  متسیس  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یم  عوجرم  هدننک  نیمات  هنیزه  اب  دات  مدع 

1101090319000150 زاین :  هرامش 
اضر ماما  رهشمالسا    ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یناج دمحم  لیعامسا  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   Intel هدنزاس عجرم   MDE/FR7016-PA لدم گنیجیپ  نفلت  زکرم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه اب  دات  مدع  تروصرد  - ناتسرامیب رابنارد  لیوحت  - هباشم دک  ناریا  - یتناراگ یارادو  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  توص  متسیس  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرفلصاحسامت یربنقیاقآ  نفلت 09199072153  هرامشابدیتاوتیم  لاوس  هنوگره  تروصرد  .ددرگ  یم  عوجرم  هدننک  نیمات 

3315766193 یتسپ :  دک  یفیس ،  هدنرب  دیهش  رادرس  راولب  هیدیعس  کرهش  رهشمالسا  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56121799-021  ، 56129600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56121099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

گنیجیپ  :: 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

5719338- هباشم دک  ناریا  - یتناراگ یارادو  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  توص  متسیس  هاگتسد 
.ددرگ یم  عوجرم  هدننک  نیمات  هنیزه  اب  دات  مدع  تروصرد  - ناتسرامیب رابنارد  لیوحت 

هحفص 60) گنیجیپ  ( گنیجیپ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

مدع مدع تروصرد   تروصرد -- ناتسرامیب ناتسرامیب رابنارد   رابنارد لیوحت   لیوحت -- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- یتناراگ یتناراگ یارادو   یارادو تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط توص   توص متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ یمیم   عوجرم   عوجرم هدننک   هدننک نیمات   نیمات هنیزه   هنیزه اباب   دات   دات

9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5719803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هوحن .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ  تروصب  تخادرپ 

1101093985004589 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

انیس دم  نایناریا  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 89147-40   270x400x20 mm زیاس یمومع  یحارج  تهج  یزلف  رازبا  هبعج  الاک :  مان 
ددع 65 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
اصحا ینمیا  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   HID هدنزاس عجرم  دارفا  ددرت  لرتنک  دربراک   iCLASS لدم سامت  نودب  یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 

ددع 260 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

درف یمدقم  رادهگن  هدننک  هضرع  عجرم   SD یتراجت مان  لدم 1789  یکیتسالپ  یتراک  اج  الاک :  مان 
ددع 15600 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
تمالس شیدنا  نمیا  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   PH3 لدم  3x4600 cm زیاس  PVC سنج امن  بش  یناسر  عالطا  بسچرب  الاک :  مان 

نایناریا
ددع 65 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

34148783-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5719803- یکیتسالپ یتراک  اج  - سامت نودب  یکینورتکلا  تراک  - یمومع یحارج  تهج  یزلف  رازبا  هبعج 
PVC سنج امن  بش  یناسر  عالطا  بسچرب 

هحفص 26) ددرت  ( ددرت

امن امن بشبش   یناسر   یناسر عالطا   عالطا بسچرب   بسچرب یکیتسالپ - - یکیتسالپ یتراک   یتراک اجاج   -- سامت سامت نودب   نودب یکینورتکلا   یکینورتکلا تراک   تراک -- یمومع یمومع یحارج   یحارج تهج   تهج یزلف   یزلف رازبا   رازبا هبعج   هبعج ناونع : : ناونع
PVCPVC  سنج سنج

9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

قیرح5718456 نالعا  مالقا  هحفص 37)لیاسو و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5719283xp95 لدم :   apollo: دنرب  S1 قیرح ءافطا  مالعا و  متسیس   sounder control unit تراک
55000-852

هحفص 37) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5719797 یافطا  رورس و  قاتا  تراظن  یحارط و  هحفص 37)هرواشم ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

لیاف5718927 هب  یتساوخرد  یالاک  یهدهاشم  تهج  دشابیم ) هباشم  دکناریا   ) Gas Detector
.ددرگ هعجارم  تسویپ 

هحفص 37) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5719155 ینف  تاصخشم  هارمهب  oggioni کرام ناتم  یترارح و  هحفص 37)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تاقلعتم5719784 هیلک  هارمهب   kidde کرام هدنکم  هحفص 37)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " 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

تازیهجت5718344 هتسبرادم ، یاه  نیبرود  یزاسدنتسم  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  دیرخ و 
ششوپ تحت  نکاما  یفرصم  مالقا  هطوبرم و 

هحفص 26) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یاه5718615 نیبرود  بصن  هحفص 26)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نویزیولت5719008 دیرخ  هتسبرادم و upsوmvr و  یاه  نیبرود  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 26)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5719091SERVER NSR 500 WITH RACKMOUNT KIT لدم هتسبرادم  نیبرود  هحفص 56)رورس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

عمتجم5719408 هتسبرادم  یاه  نیبرود  یرادهگن  ریمعت و  سیورس و  بصن ،  هحفص 56)دادرارق  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5719599 . هتسب رادم  نیبرود  نفلت ،  یرهش ،  یرارطضا و  قرب  یرتویپماک ،  هحفص 26)هکبش  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

زا 78 ھحفص 62 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5719495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراجیتسا یاهوردوخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101098000000006 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  زنطن  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

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

لقنو لمح  ینابیتشپ  یاه  تیلاعف  سیورس :  مان 
ددع  1 دادعت : 

1401/07/07 زاین :  خیرات 
زنطن ناهفصا ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8761944396 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  بنج  ینیمخ  یفطصم  یرتم  نابایخ 45  زنطن  زنطن ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54222120-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54222068-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراجیتسا یراجیتسا یاهوردوخ   یاهوردوخ ناونع : : ناونع 9292

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

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

زا 78 ھحفص 63 
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زنطن یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5719541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراجیتسا یاهوردوخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101098000000005 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  زنطن  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
لقنو لمح  ینابیتشپ  یاه  تیلاعف  سیورس :  مان 

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

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
ددع  1 دادعت : 

1401/07/07 زاین :  خیرات 
زنطن ناهفصا ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8761944396 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  بنج  ینیمخ  یفطصم  یرتم  نابایخ 45  زنطن  زنطن ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54222120-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54222068-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراجیتسا یراجیتسا یاهوردوخ   یاهوردوخ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5719578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراجیتسا یاهوردوخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101098000000004 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  زنطن  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

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

لقنو لمح  ینابیتشپ  یاه  تیلاعف  سیورس :  مان 
ددع  1 دادعت : 

1401/07/07 زاین :  خیرات 
زنطن ناهفصا ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8761944396 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  بنج  ینیمخ  یفطصم  یرتم  نابایخ 45  زنطن  زنطن ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54222120-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54222068-031 :: 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

یراجیتسا5719495 هحفص 63)یاهوردوخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یراجیتسا5719541 یاهوردوخ  هحفص 63)نیمات  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یراجیتسا5719578 یاهوردوخ  هحفص 63)نیمات  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یراجیتسا یراجیتسا یاهوردوخ   یاهوردوخ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 9494

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/515698 :: یهگآ یهگآ هرامش   :هرامش ات تلهم   1401/06/30 زا : تلهم   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  1401/07/06  - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP DL380 G10 رورس دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بارس ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  تشادهب و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5719417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیافرد  تاصخشم  ههامود  هیوست  هدنشورف  هدهع  لمح  هنیزه  ربتعم  یتناراگ  ندوباراد  دشابیم  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزرمارف 09148506023 یگنهامه تهجدشابیم 

1101093617000212 زاین :  هرامش 
بارس هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  یروهمج  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/06 زاین :  خیرات 
بارس رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهجدشابیم یتسویپ  لیافرد  تاصخشم  ههامود  هیوست  هدنشورف  هدهع  لمح  هنیزه  ربتعم  یتناراگ  ندوباراد  دشابیم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزرمارف 09148506023 یگنهامه

5471854575 یتسپ :  دک  یلامش ،  یرهطم  نابایخ  بارس ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43222704-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43222704-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5718289HP DL380 G10 رورس هحفص 65)دیرخ  رورس  ( رورس

HP DL380 G10HP DL380 G10 رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 9696

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

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

زا 78 ھحفص 66 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رورس5718653 هحفص 29)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5719091SERVER NSR 500 WITH RACKMOUNT KIT لدم هتسبرادم  نیبرود  هحفص 56)رورس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هنایار5719417 هحفص 65)رورس  رورس  ( رورس

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

قیرح5719797 یافطا  رورس و  قاتا  تراظن  یحارط و  هحفص 37)هرواشم ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هپس کناب  ناتسزوخ  هقطنم  بعش  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 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

5719096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  قباطم  بایغ  روضح  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
FA10508-V06A هاگتسد  : دک 

BioLite Net  : دنرب
1101090875000003 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
دیپس یروانف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   SUPREMA یتراجت مان   Biolite Net لدم تراک  تشگنا و  رثا  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

فیرش متسیس 
هاگتسد 20 دادعت : 

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

ددرگ بانتجا  یتساوخرد  دنرب  زا  ریغ  یاهدنرب  تمیق  مالعا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  زاوها  ناتسرهش  رد  کناب  رظن  دروم  رابنا  لحم  ات  یربراب  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 

.ددرگ یم  ذخا  هدنشورف  زا  اه  نایز  ررض و  هیلک  لصا  تیفیک و  اب  الاک  هئارا  مدع  تروص  رد 

6193944346 یتسپ :  دک  ظفاح ،  فابناتک و  نیب  یردان  نابایخ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32930107-061  ، 33331931-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32213822-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BioLite NetBioLite Net  : : دنرب دنرب   FA10508-V06AFA10508-V06A هاگتسد   : : هاگتسد دکدک   تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم بایغ   بایغ روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9797

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

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

زا 78 ھحفص 67 
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ناهفصا نارمچ  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5719550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دکناریا  ---- روسنس لول  دپ  --- نالاسگرزب رتلیفومه  --- لافطا رتلیفومه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092789000165 زاین :  هرامش 

ناهفصا نارمچ  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط ناشون  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک  یتس  هتسب 1  ییاوقم 1  هبعج  قورع  بلق و  یحارج  دربراک  رتلیف  ومه  کپ  الاک :  مان 

تس 50 دادعت : 
1401/07/06 زاین :  خیرات 

عجرم سوس  هدنزاس  روشک   INFOMED هدنزاس عجرم  یددع  هبعج 10   TU25014 لدم قورع  بلق و  یحارج  لاسگرزب  صوصخم  یکشزپ  رتلیفومه  الاک :  مان 
بط ناشون  هدننک  هضرع 

هبعج 600 دادعت : 
1401/07/06 زاین :  خیرات 

تراپ سیدرپ  نارتسگ  تمالس  هدننک  هضرع  عجرم  دپ  لول  یتراجت  مان  زنراس  لدم  روتانژیسکا  حطس  روسنس  هدنرادهگن  الاک :  مان 
ددع 550 دادعت : 

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

ددرگ هظحالم  یتسویپ  کرادم  --- تسیملزلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا  ههام - تخادرپ 7  هدننک - نیمات  اب  راب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158388997 یتسپ :  دک  موس ،  قاتشم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32600961-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32611405-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روسنس روسنس لول   لول دپدپ   نالاسگرزب - - نالاسگرزب رتلیفومه   رتلیفومه لافطا - - لافطا رتلیفومه   رتلیفومه ناونع : : ناونع 9898

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

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

زا 78 ھحفص 68 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناهفصا نارمچ  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5719588 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دکناریا  ---- روسنس لول  دپ  --- نالاسگرزب رتلیفومه  --- لافطا رتلیفومه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092789000165 زاین :  هرامش 

ناهفصا نارمچ  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هظحالم  یتسویپ  کرادم  --- تسیملزلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا  ههام - تخادرپ 7  هدننک - نیمات  اب  راب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158388997 یتسپ :  دک  موس ،  قاتشم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32600961-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32611405-031 :: 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

دنرب5719096  FA10508-V06A هاگتسد  : دک  تسویپ  تاصخشم  اب  قباطم  بایغ  روضح  هاگتسد 
BioLite Net:

هحفص 67) روسنس  ( روسنس

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

روسنس5719550 لول  دپ  نالاسگرزب - رتلیفومه  لافطا - هحفص 67)رتلیفومه  روسنس  ( روسنس

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

روسنس5719588 لول  دپ  نالاسگرزب -  رتلیفومه  لافطا -  هحفص 67)رتلیفومه  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روسنس روسنس لول   لول دپدپ   نالاسگرزب -  -  نالاسگرزب رتلیفومه   رتلیفومه لافطا -  -  لافطا رتلیفومه   رتلیفومه ناونع : : ناونع 9999

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

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

زا 78 ھحفص 69 
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5719151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/29 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اوه لاکیناکم  راشف  چیئوس  ناونع : 

14012100 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/04 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

نادمه ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  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 14 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5719430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003647000195 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
تسیل  1 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد سامت  هرامش  روتکاف و  شیپ  هناماس -  تلهم  مامتا  زا  لبق  هنومن  لاسرا  اهنادنز -  لک  هرادا  لحم  رد  لیوحت  هدنشورف -  هدهعب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تدوع تکرش  هنیزه  اب  بوغرمان  سنج  یراذگراب -  هناماس 

6516748785 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  ناتسرنه  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8253071-0813  ، 38273720-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38273720-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

اوه اوه لاکیناکم   لاکیناکم راشف   راشف چیئوس   چیئوس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 100100

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

اوه5719151 لاکیناکم  راشف  چیئوس  هحفص 69)نیمات  چیئوس  ( چیئوس

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

5719292D-LINK دنرب چیئوس   KVM(41 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لانرتنیا5719305 هکبش  اتید  هحفص 41)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتسویپ5719430 تسیل  قبط  هحفص 69)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

چوس5718294 نس  هحفص 12)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5718776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-- یرگراک یرگراک یخن   یخن شکتسد   شکتسد - - ARVA8203ARVA8203 یراکشوج یراکشوج کسام   کسام هالک   هالک یمرچ - - یمرچ یراکشوج   یراکشوج هعنقم   هعنقم شوگ - - شوگ توص   توص دضدض   بلاق   بلاق  --  -- ادص ادص دضدض   یشوگ   یشوگ ناونع : : ناونع
هاتوک هاتوک قاس   قاس یکیتسالپ   یکیتسالپ همکچ   همکچ

102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ادصدض  یشوگ  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شوگ توصدض  بلاق  -2

یمرچ یراکشوج  هعنقم  -3
ARVA8203 یراکشوج کسام  هالک  -4

یرگراک یخن  شکتسد  -5
هاتوک قاس  یکیتسالپ  همکچ  -6

1101001609002401 زاین :  هرامش 
ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رهش گسا  هدوتس  ربکا  هدننک  هضرع  عجرم  طسوتم  زیاس   N1 لدم یکیتسالپ  یخن  یرگراک  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 200 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
ایمیک درخ  هدننک  هضرع  عجرم   ENHA هدنزاس عجرم   PLUGMAN 3301 لدم راد  دنب  هلپ  ود  گالپریا  یتظافح  یشوگ  الاک :  مان 

تفج 400 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

شفک امیش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  امیش  یتراجت  مان  اب  زیاس 45-40  اند  لدم   PVC هاتوک قاس  هنادرم  همکچ  الاک :  مان 
تفج 100 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
رزخ یایرد  نارتسگ  راک  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   PAN TAIWAN یتراجت مان   SE176B لدم یراکشوج  ینمیا  هالک  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

کسام5718776 هالک  یمرچ - یراکشوج  هعنقم  شوگ - توص  دض  بلاق   -- ادص دض  یشوگ 
هاتوک قاس  یکیتسالپ  همکچ  یرگراک - یخن  شکتسد  - ARVA8203 یراکشوج

هحفص 71) توص  ( توص

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

سنارفنک5718864 نلاس  هزوح  رد  یراکنامیپ  تامدخ  هحفص 29)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5719338- هباشم دک  ناریا  - یتناراگ یارادو  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  توص  متسیس  هاگتسد 
.ددرگ یم  عوجرم  هدننک  نیمات  هنیزه  اب  دات  مدع  تروصرد  - ناتسرامیب رابنارد  لیوحت 

هحفص 60) گنیجیپ  ( گنیجیپ

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا   :: 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   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PN-24DS24D چنیا یتعنص 24  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003780000057 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   PANTOS یتراجت مان   in 24 زیاس  24DS24-D لدم یتعنص  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم یتناراگ  لحم -  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5716915517 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  ناوضر  غاب  شبن  ورس  هداج  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33447187-044  ، 32752022-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32752022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گرزب نارهت  هبعش 22  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5718588 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  دیدرگ  همیمض  تاصخشم  رنکسا -  هاگتسد   2- رتنیرپ هاگتسد   2  - هاگتسد روتینام 2  - هاگتسد سیک 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
88546754-

1101090695000011 زاین :  هرامش 
نارهت ود  تسیب و  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

سراپ شیوپ  هداد  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225JN لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

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

هباشم دک  ناریا  دیدرگ  همیمض  تاصخشم  رنکسا -  هاگتسد   2- رتنیرپ هاگتسد   2  - هاگتسد روتینام 2  - هاگتسد سیک 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
88546754-

1586867611 یتسپ :  دک  کالپ 5 ،  هچوک 8  یناهارف  ماقم  مئاق  نابایخ  یرهطم  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77484511-021  ، 88540791-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88731775-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PN-24DS24DPN-24DS24D  چنیا چنیا یتعنص  2424   یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 103103

رنکسا رنکسا -- رتنیرپ رتنیرپ روتینام   - - روتینام  - - سیک سیک ناونع : : ناونع 104104

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   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718642 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  امرفراک  طیارش  ینف و  تاصخشم  اب  چنیا  یتعنص 65  روتینام  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001136 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تاموزلم تازیهجت و  تالآنیشام ، یشورف  هدمع  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت زادعب  زور  یس  اه  هنیزه  هیلک  دشاب - یم  یمازلا  هناماس  رد  نآ  یراذگراب  تسویپ و  لیاف  رد  رادیرخ  طیارش  یمامت  اضما  رهم و  هعلاطم ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09125824810 دامن 33560111 - لصاح  سامت  ایناهب  هب  مناخ  اب  یراکمه  تهج   - دشاب یم  تخادرپ  لباقرظان  دات  بصنو و 

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

33561789-028  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5718799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتماراپ لوف  یتایح  مئالع  روتینام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092640000384 زاین :  هرامش 

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ - زکرم  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف لخاد  طیارش  هیلک  دیئامن  یراذگراب  مالعتسا  هدش  لیمکت  مرف  هارمه  هب  اردوخ  کرادم  هیلک  اه  هدننک  تکرش  هیلک  تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  هرامشاب 09159199566 لاوس  هنوگره  تروصرد  دشاب  یم  مالعتسا 

7616913911 یتسپ :  دک  روپ ،  یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هر )  ) ینیمخ ماما  هارگرزب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33223032-034  ، 31328000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33257770-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا   6565 یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 105105

رتماراپ رتماراپ لوف   لوف یتایح   یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 106106
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همارخ ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5719611 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدمآ تسویپ  رد  لودج  قبط  زاین  دروم  مالقا  تاحیضوت و  یمامت  هک  ( ...و یرتویپماک  )IT هضوح تازیهجت  ملق  6 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09390989904 یزورون یاقآ  اب  یگنهامه.تسا 

1101093592000010 زاین :  هرامش 
همارخ ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
همارخ رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دسر هطوبرم  سانشراک  دات  هب  هدش  داهنشیپ  کرام  دیاب  تروصنیا  ریغرد  دوش  هداد  تمیق  ناریا  دیلوت  تازیهجت ، یمامت  ناکمادحرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7344146333 یتسپ :  دک  جع ، )  ) مئاق ترضح  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  نکسم  داینب  نابایخ  همارخ  ناتسرهش  سراف  همارخ ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32726044-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32724755-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5718303PN-24DS24D چنیا یتعنص 24  هحفص 72)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

رنکسا5718588 - رتنیرپ روتینام  -  - هحفص 72)سیک روتینام  ( روتینام

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

چنیا5718642 یتعنص 65  روتینام  هحفص 72)هیهت  روتینام  ( روتینام

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

رتماراپ5718799 لوف  یتایح  مئالع  روتینام  هحفص 72)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

دنمشوه5719224 یسمل  روتینام  هحفص 33)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5719611LCD هحفص 72)روتینام روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام5719740 هاگتسد   cm 90 زیاس اب  راد  تکوس  هحفص 59)لباک  سسکا  ( سسکا

LCDLCD  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 107107
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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 دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تازیهجت5718344 هتسبرادم ، یاه  نیبرود  یزاسدنتسم  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  دیرخ و 
ششوپ تحت  نکاما  یفرصم  مالقا  هطوبرم و 

هحفص 26) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نویزیولت5719008 دیرخ  هتسبرادم و upsوmvr و  یاه  نیبرود  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 26)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5719091SERVER NSR 500 WITH RACKMOUNT KIT لدم هتسبرادم  نیبرود  هحفص 56)رورس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

عمتجم5719408 هتسبرادم  یاه  نیبرود  یرادهگن  ریمعت و  سیورس و  بصن ،  هحفص 56)دادرارق  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " 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

عیزوت5718485 تکرش  یاهراک  زا  یخرب  ماجنا  یراذگاو  - کمایپ لاسرا  لنپ  رازفا و  مرن  ینابیتشپ 
قرب یورین 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5718487DVD عون تاکرادت  دیرخ و  رازفا  مرن  هحفص 29)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5719300 مرن  یزاس  هدایپ  هحفص 29)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاصخشم5719355 قبط  ناگیار  هلاس  کی  ینابیتشپ  داد و  رارق  دقع  اب  رازفا  مرن  یزادنا  هار  دیرخ و 
تسویپ

هحفص 29) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتسویپ5719430 تسیل  قبط  هحفص 69)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هاشنامرک ناتسا  هعلق  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5719443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - - روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو گنچوکا -  -  گنچوکا ریاف   ریاف یلپمآ   یلپمآ یرادا   - - یرادا هناخباتک   هناخباتک یگنر -  -  یگنر رگپاچ   رگپاچ یکیتسالپ -  -  یکیتسالپ راد   راد هتسد   هتسد یرادا   یرادا یلدنص   یلدنص یرادا -  -  یرادا یلدنص   یلدنص ناونع : : ناونع
یقرب یقرب یتعنص   یتعنص روامس   روامس  -  - LCDLCD  نویزیولت نویزیولت یشیامرگ -  -  یشیامرگ وو   یشیامرس   یشیامرس هداتسیا   هداتسیا تیلپسا   تیلپسا یزاگ   یزاگ رلوک   رلوک یزودلگ -  -  یزودلگ یگناخ   یگناخ یطایخ   یطایخ خرچ   خرچ

108108
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یاه بیسآ  شهاک  لرتنک و  عماج  حرط  یارجا  هژورپ  تهج   ) یرهش تامدخ  تنواعم  زاین  دروم  مالقا  تازیهجت و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یعامتجا

1101005233000013 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  هاشنامرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناریا سرادم  تازیهجت  یتراجت  مان  یا  هچراپ  فک  سنج  راد  سوق  لدم  یرادا  یلدنص  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
دنهس زاتمم  یتعنص  یدیلوت و  هدنزاس  عجرم  گرزب  زیاس  یکیتسالپ  راد  هتسد  یرادا  یلدنص  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

گنوسماس  CLP-350N لدم یگنر  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
ناریاداپ هتخاس  شیپ  تاعطق  هدننک  هضرع  عجرم  یبوچ   90x40 cm یرادا هناخباتک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

یشزومآ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   08294PV لدم  W 8080 ناوت گنچوکا  ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
کیرتکلا ردب  تکرش  زا  ابیشوت   t45 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

فیالوین  3064s لدم کنیرش  هتسب  یزودلگ  یگناخ  یطایخ  خرچ  الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
ناتوب تکرش  زا   BF28CH-ND1/T لدم یشیامرگ  یشیامرس و  هداتسیا  تیلپسا  یزاگ  رلوک  الاک :  مان 

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

کینورتکلا ترامس  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  ترامس  هدنزاس  عجرم  مانص  یتراجت  مان   3260JP لدم  in 32 زیاس  LCD نویزیولت الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
لیتسا ایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم  لیتسا  ایشرپ  یتراجت  مان   PS 825/20 A لدم یقرب  یتعنص  روامس  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6716743117 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  یرادرهش  ریدغ -  نادیم  هاشنامرک -  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37276384-083  ، 37294964-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37211717-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یلپمآ5719443 یرادا  - هناخباتک  یگنر -  رگپاچ  یکیتسالپ -  راد  هتسد  یرادا  یلدنص  یرادا -  یلدنص 
هداتسیا تیلپسا  یزاگ  رلوک  یزودلگ -  یگناخ  یطایخ  خرچ  روتکژورپ -  وئدیو  گنچوکا -  ریاف 

یقرب یتعنص  روامس   - LCD نویزیولت یشیامرگ -  یشیامرس و 

هحفص 76) روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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 " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

عبرمرتم5718461 لیتسا 15  هلول  هارمهب  درادناتسا  لیم  تانبرک 4  یلپ  یقرب  هرکرک  یاهمتسیسیارجا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 55) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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