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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 8  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 11

140 1140 1 رهم   رهم   1212 هبنش   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   152هکس ,540 , 000152 ,540 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   89,95089,950مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   142هکس ,560 , 000142 ,560 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 15,2002 سیئوس15,200 سیئوس کنارف   337,700337,700کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 83,000هکس , 00083,000 , اداناک000 اداناک رالد   ,243رالد 100243, ناتسبرع100 ناتسبرع لایر   88لایر ,05088,050

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 53,000هکس , 00053,000 , وروی000 328وروی ژورن980328,980, ژورن نورک   31نورک ,40031 ,400

رایع رایع   1818 یالط   13,958یالط ,00013,958 سیلگنا000, سیلگنا دنوپ   نپاژ377,410377,410دنوپ نپاژ نینی   دصکی   229,740229,740دصکی

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
(( 1717))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 117117))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 20  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 12

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 25

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 33  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 32

( یهگآ دادعت 3  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 47

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 48

( یهگآ دادعت 6  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 51

( یهگآ دادعت 11  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 55

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

( یهگآ دادعت 2  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

( 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 5  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 66

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 66

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

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

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 12  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 66

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

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

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

( 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 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

( یهگآ دادعت 22  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

( 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 2  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

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

( یهگآ دادعت 8  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

( یهگآ دادعت 4  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

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

( یهگآ دادعت 13  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

( یهگآ دادعت 2  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

( یهگآ دادعت 8  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

( یهگآ دادعت 8  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

( یهگآ دادعت 16  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

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

زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095158000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756766 :: هرازه هرازه :: 1401/08/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها  یرادرهش  یبناج  تازیهجت  هنایار و  ، رازفا مرن  ، هکبش یرادهگن  ریمعت و  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاوها  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یبناج  تازیهجت  هنایار و  ، رازفا مرن   ، هکبش رازفا و  تخس  زا  یرادهگن  ریمعت و  تامدخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
34,014,937,705 یلام :  دروآرب 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,700,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:30 تعاس : 1401/11/03 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

-18 نفلت موس  هقبط  یرادرهش  نامتخاس  ندازآ  یسراف و  ناملس  نابایخ  عطاقت  زاوها   ، 6193983114 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
32234111

:: 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

سراف جیلخ  هراتس  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

PGSOC-LEC- Alcatel Lucent -TE-01965 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

www.pgsoc.ir :: عبنم :: 1401/07/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5757533 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SIP لکتورپ اب  هکبش  تحت  نفلت  طخ  سنسیال  نیمأت 620  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ابش هرامش  اب  تراجت  کناب  هرامش 2390381134  باسح  هب  یزیراو  لایر  نویلیم ) ود   ) 2،000،000 دانسا : دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
IR510180000000002390381134

، ییافک دوخ  راولب  تفن ، نادیم  تفن ، تعنص  راولب  ریمخ ، ردنب  هب  سابعردنب  روحم  رتمولیک 13  سابعردنب ، هصقانم : یداهنشیپ  هتسب  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ
اهدادرارق یقوقح و  روما  سراف ، جیلخ  هراتس  تفن  تکرش 

هرامش 31312677-076 و 31313357- هب  یلام  روما  هنازخ   :: نفلت نفلت
یلخاد 2597  076-07631310000

:: تیاسبو تیاسبو

076-31313131 :: سکف :: Legal@pgsoc.irسکف 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

یبناج یبناج تازیهجت   تازیهجت وو   هنایار   هنایار ،، رازفا رازفا مرن   مرن ،، هکبش هکبش یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 11

S IPSIP لکتورپ   لکتورپ اباب   هکبش   هکبش تحت   تحت نفلت   نفلت طخطخ   سنسیال   سنسیال   620620 نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 22

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

یرهش5756796 یربخ  ریغتم  یاهولبات  سیورس  صوصخرد  تینما  تامدخ  هحفص 9)هئارا  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناگزمره قرش  رنهاب و  دیهش  یدرونایرد  ردانب و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  هدرشف  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تقوهرامش نایاپ  ات  زا 1401/7/11  دانسا  تفایرد   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یرادا

شیک داصتقا   :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5757488 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/08/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یناقح دیهشو  زمره   ، بایت  ، کیریس کساج ،  ) هعبات ردانبو  رنهاب  دیهشردنب  تاجن  دادما و  قیرح و  ءافطا  ینمیا ، تامدخ  هئارا  ماجنا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ربتعم یکناب  همان  تنامض  ای  یزکرم  کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  ابش  هرامش  هب  دقن  هجو  زیراو  لایر  غلبم 29.437.243.995  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تیریدم  هزوح  مراهچ  هقبط  یرادا  نامتخاس  رنهاب  دیهش  ردنب  ییاشگزاب   :: سردآ سردآ
قرش رنهاب و  دیهش  یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  مئاق  نادیم  بنج  نارادساپ  راولب  سابعردنب  ناگزمره  ناتسا  فلا  تکاپ  هئارا  تاعالطا و  تفایرد  رازگ و  هصقانم 

یلام یرادا و  دحاو  ناتسا 

مان 88969737- تبثرتفد  سامت 02141934  زکرم   07632129245 :: نفلت نفلت
85193768

setadiran.ir :: 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

تاجن تاجن وو   دادما   دادما وو   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا ینمیا ، ، ینمیا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 33

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001010000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758137 :: هرازه هرازه :: 1401/08/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه و هاگدورف  تکرش  یبناج  یلصا و  یاهنامتخاس  روشک ، یاضف  لرتنک  زکرم  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس  لیمکت  یزادنا و  هار  بصن و   ، دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  ییاوه  یربوان 

یصصخت ) ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تکرش یبناج  یلصا و  یاهنامتخاس  روشک ، یاضف  لرتنک  زکرم  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس  لیمکت  یزادنا و  هار  بصن و   ، دیرخ تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

15:30 تعاس : 1401/11/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تازیهجت نیمأت  تاکرادت و  لک  هرادا  ناریا - ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش   ، 1387835185 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: 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

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یمالسا یروهمج  نها  هار  یکیرتکلا  مئالع  تاطابترا و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

33/1401/10 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/21هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/08/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756682 :: هرازه هرازه :: 1401/08/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( مراهچ زاف   ) ناتسرل سرگاز ، نهآ  هار  لک  تارادا  یلیر  یاهریسم  رد  یئویدار  ششوپ  یزادنا  هار  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس لیمکت   لیمکت وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن  ، ، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 44

نهآ نهآ هار   هار لکلک   تارادا   تارادا یلیر   یلیر یاهریسم   یاهریسم ردرد   یئویدار   یئویدار ششوپ   ششوپ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 55

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

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

2001001554000065 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5757172 :: هرازه هرازه :: 1401/08/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طسوتم  جوم  ییویدار  یاه  هدنتسرف  یکدی  تاعطق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

طسوتم جوم  ییویدار  یاه  هدنتسرف  یکدی  تاعطق  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

لایر   2,300,000,000 نیمضت :  غلبم 
14:00 تعاس : 1401/10/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ماج یرادا  نامتخاس  لالقتسا - نابایخ  یو –  کراپ  هار  راهچ  هب  هدیسرن  - رصع یلو  نابایخ  نارهت -  ، 1999713113 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
الاکروما لک  هرادا  یجراخ  دیرخ  تیریدم  مراهچ - هقبط  مج - 

:: 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

نیوزق تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: 1401/14/ق یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تیاغل  خیراتزا 12/07/1401   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5757294 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/08/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( یرادهگن هنیزه  تروصب %100  ) کیبآ زکرم  ییاوهو  لباک  هکبشروما  یرادهگن   - 14/1401/ق هصقانم : هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد دحاو  فکمه -  هقبط  نیوزق -  هقطنم  تارباخم  یداتس  نامتخاس   , نیوزق یامیسوادص  قرش   ( نایزورون  ) ینیمخ ماما  راولب  یاهتنا  نیوزق   :: 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

یبناج5756766 تازیهجت  هنایار و  ، رازفا مرن  ، هکبش یرادهگن  ریمعت و  هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرهش5756796 یربخ  ریغتم  یاهولبات  سیورس  صوصخرد  تینما  تامدخ  هحفص 9)هئارا  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

طسوتم طسوتم جوم   جوم ییویدار   ییویدار یاه   یاه هدنتسرف   هدنتسرف یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

ییاوهو ییاوهو لباک   لباک هکبشروما   هکبشروما یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 77

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

ردانب5756818 ( cctv  ) هتسب رادم  یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاس  ریز  هژورپ  یارجا  رب  هحفص 11)تراظن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ردانب5756821 ( cctv  ) هتسب رادم  یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاس  ریز  هحفص 11)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5757533SIP لکتورپ اب  هکبش  تحت  نفلت  طخ  سنسیال  هحفص 5)نیمأت 620  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناهفصا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/17هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rrk.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756796 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا یرادرهش  یرهش  یربخ  ریغتم  یاهولبات  سیورس  صوصخرد  تینما  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

تسارح دحاو  ناهفصا ، یرادرهش  اواف  نامزاس  هدیپس ، تسب  نب  یادتبا  هناخ ، هنیئآ  راولب  ناهفصا ،  :: 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  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرهش یرهش یربخ   یربخ ریغتم   ریغتم یاهولبات   یاهولبات سیورس   سیورس صوصخرد   صوصخرد تینما   تینما تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 111 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/49
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/25nb6mwde8tea?user=37505&ntc=5756796
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5756796?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/66
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

:: م م م/0044/1400 ت 3 یهگآ یهگآ هرامش   تروصبهرامش یگدامآ :) مالعا  ) دانسا تفایرد  تلهم   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 9 یلا  زور 1401/7/10  تعاس 09:00  زا  یروضح و ) ریغ   ) یکینورتکلا

بونج هعسوت   :: عبنم یکینورتکلاعبنم تروصب  مالعتسا : خساپ  لاسرا   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 9/30 یلا  زور 1401/7/16  تعاس 09:30  زا  یروضح و ) ریغ  )

5756516 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/08/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نورام  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یاه  عمتجم  یلخاد  یاه  هداج  هاکتعرس و  یزیمآ  گنر  ، اه هداج  یریگ  هکل  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  زور  هژورپ 180  یارجا  تدم  نورام و  زاگو  تفن  یرادرب  هرهب  تکرش  ییایفارغج  هزوح  تامدخ  یارجا  لحم  - 

.دشاب یم  لایر   13،078،088،077  -/ غلبم لداعم  قوف  هژورپ  یارجا  یارب  امرفراک  دروآرب 

.یربارت هار و  هتشر  رد  هبتر 5  یراکنامیپ  تیحالص  یهاوگ  نتشاد   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
غلبم  5  % نازیم هب  تادهعت  ماجنا  همانتنامض  هیهت  ندش  هدنرب  تروص  رد  لایر و   654،000،000 -/ نازیم هب  هصقانم  رد  تکرش  همانتنامض  هئارا  یئاناوت  - 

.یداهنشیپ
یناشن هب  هناماس  رد  دوجوم  هاگرد  قیرط  زا  لایر  غل 600.000  ـ بم زیراو  باسح : هرامش  دانسا و  دیرخ  - 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: / WWW.NISOC.IR / WWW.IETS.MPORG.IRنفلت تیاسبو تیاسبو
MOGPC.NISOC.IR / www. setadiran.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم هقطنم 10  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5757148 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلع  ماما  هارگرزب  لوادج  یزاسزاب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هیلوا 12.034.322.915  دروآرب  غلبم 

:: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرهش5756796 یربخ  ریغتم  یاهولبات  سیورس  صوصخرد  تینما  تامدخ  هحفص 9)هئارا  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

یلخاد یلخاد یاه   یاه هداج   هداج وو   هاکتعرس   هاکتعرس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ،، اهاه هداج   هداج یریگ   یریگ هکل   هکل ناونع : : ناونع 99

هارگرزب هارگرزب لوادج   لوادج یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 111 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5stex27wmvw44?user=37505&ntc=5756516
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5756516?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4ecujnfdzak93?user=37505&ntc=5757148
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5757148?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

ناتسرل ناتسا  بعش  روما  تیریدم  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود  هدرشف )  ) یفیک یبایزرا  اب  هارمه  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 12   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلم هشیدنا   :: عبنم خرومعبنم تعاس 12   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756430 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/08/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نابایخ درجورب ، یتخت  نادیم  هبعش  رد 10 دوخ  زاین  دروم  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  هیهت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مدقم یمتسراضر  دیهش  دابآ ، مرخ  ادهش  نادیم  دابآ ، مرخ  تیالو  راولب  زردوگیلا ، ینیمخ  ماما  نابایخ  تشدهوک ، بارگ  تشدهوک ، ینانهوک  درجورب ، مولعلارحب 

دابآ مرخ  رازاب  روما ، هرادا  دابآ ، مرخ 

نیمضت 1.100.000.000 غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر

هیاد موس -  هقبط  ناتسرل - بعش  روما  هرادا  یلم  کناب  نامتخاس  کناب  هارراهچ  ینیمخ -  ماما  نادیم  دابآ -  مرخ  : هاگتسد سردآ  سامت و  تاعالطا   :: سردآ سردآ
یزادرپراک

06633312814 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003721000017 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زمره  بایت و  ردانب  ( cctv  ) هتسب رادم  یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاس  ریز  هژورپ  یارجا  رب  تراظن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

ناگزمره قرش  رنهاب و  دیهش  یدرونایرد  ردانب و  هرادا  مئاق  نادیم  بنج  نارادساپ  راولب   ، 7917914699 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 111 1

ردانب ردانب ( ( cctvcctv  ) ) هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود وو   یتارباخم   یتارباخم هکبش   هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ربرب   تراظن   تراظن ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 111 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2wv46wd6dkqaa?user=37505&ntc=5756430
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5756430?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xqrqfvuttyzh2?user=37505&ntc=5756818
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5756818?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003721000016 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756821 :: هرازه هرازه :: 1401/08/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زمره  بایت و  ردانب  ( cctv  ) هتسب رادم  یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاس  ریز  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رنهاب  دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 

زمره بایت و  ردانب  ( cctv  ) هتسب رادم  یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاس  ریز  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   4,722,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1401/11/03 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

قرش رنهاب و  دیهش  یدرونایرد  ردانب و  هرادا  مئاق  نادیم  بنج  نارادساپ  راولب   ، 7917914699 یتسپ :  دک  زمره ،  هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناگزمره

:: 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

ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001221000173 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5757276 :: هرازه هرازه :: 1401/08/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  ششوپ  تحت  نکاما  یفرصم  مالقا  هطوبرم و  تازیهجت  هتسبرادم ،  یاه  نیبرود  یزاس  دنتسم  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبرغ  ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ششوپ تحت  نکاما  یفرصم  مالقا  هطوبرم و  تازیهجت  هتسبرادم ،  یاه  نیبرود  یزاس  دنتسم  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
ناتسا 

61,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   3,050,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1401/10/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسا یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  هیمورا -   ، 5719877181 یتسپ :  دک  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  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

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

ردانب ردانب ( ( cctvcctv  ) ) هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود وو   یتارباخم   یتارباخم هکبش   هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1313

هطوبرم هطوبرم تازیهجت   تازیهجت هتسبرادم ، ، هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزاس   یزاس دنتسم   دنتسم شزومآ ، ، شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 111 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/b88tkafrr6svw?user=37505&ntc=5756821
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دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14:30هرامش  - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14:30عبنم  - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756436 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/07/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوضر عماج  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبتر 5 لقادح  یرتشم  شرافس  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  کیتامروفنا  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ملعم 1 شبن  ملعم  راولب  دهشم  هدننک  رازگرب   :: سردآ سردآ

نفلت 05131296708 ینف 05131296585  سانشراک   :: نفلت :: vendor.mashhad.ir ets.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

دزی ناتسا  ناریا  یندعم  داوم  تاقیقحت  زکرم   :: 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 17 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هس یارب  ینف  ینابیتشپ  هارمه  هب  هربراک  هلاس و 30 هس  سنسیال  اب   select هخسن  kaspersku هکبش تحت  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  دک  ناریا  لاس - 

1101020030000024 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  ناریا  یندعم  داوم  تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 

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

هتسب 1 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریا  لاس -  هس  یارب  ینف  ینابیتشپ  هارمه  هب  هربراک  هلاس و 30 هس  سنسیال  اب   select هخسن  kaspersku هکبش تحت  سوریو  یتنآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم 

8915887865 یتسپ :  دک  یدنق ،  دیهش  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222981-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38223700-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عماج عماج هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 1515

هسهس یارب   یارب ینف   ینف ینابیتشپ   ینابیتشپ هارمه   هارمه هبهب   هربراک   هربراک 3030 وو   هلاس   هلاس هسهس   سنسیال   سنسیال اباب     selectselect هخسن   هخسن   kasperskukaspersku هکبش   هکبش تحت   تحت سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا لاس -  -  لاس

1616
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ناگزمره ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756491 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب تسویپ  تسرهف  قبط  رظن  دروم  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003626000008 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
.دشاب تسویپ  تسرهف  قبط  رظن  دروم  تساوخرد  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هام  36 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب تسویپ  تسرهف  قبط  رظن  دروم  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7919619689 یتسپ :  دک  یگنهرف ،  فرصم  ینواعت  یور  هب  ور  بلاطیبا -  نبا  یلع  راولب  یادتیا  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33670346-076  ، 33665340-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33665345-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5756543 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا زکرم   17 رد یهد  تبون  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005897000020 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

گرب 1 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هدنرب  هدهع  رب  اه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  دادرارق  دقع  قیرط  زا  تایلمع  یارجا 

5154987979 یتسپ :  دک  رهم پ 1234 ،  گرزب  یوک  یوربور  ناسربآ  هار  راهچ  هب  هدیسرن  ماما  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33379142-041  ، 33350801-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33350793-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 1717

ناتسا ناتسا زکرم   زکرم   1717 ردرد یهد   یهد تبون   تبون متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ناونع : : ناونع 1818

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

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

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

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

5756586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یضرف  دک  ناریا  ( تسویپ طیارش  قبط  )vpls یلخاد طابترا  سیورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003864000064 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

دروم 4 دادعت : 
1401/07/19 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپ روتکاف  هیوستددرگیم  تدوعدات  مدع  تروصرد  دریگرارق  سانشراکداتدرومدیاب  الاک  تسا  هدننک  نیمات  هدهعب  راب  هیلختو  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یتناراگ  یاراد  تاعطقایالاک  تسا  یمازلا  یهاوگ  هئارا  روتکاف  هب  هدوزفا  شزرا  ندوزفا  تروصرد  تسا  یراک  هتفهود  تدمبداتالاک  تفایردزا 

3149778811 یتسپ :  دک  یقرش ،  تیبرت  نابایخ  نواعت  راولب  یناقلاط  نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32523130-026  ، 32582313-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32519932-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   یضرف   یضرف دکدک   ناریا   ناریا (( تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط )) vplsvpls یلخاد یلخاد طابترا   طابترا سیورس   سیورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تالیش  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 14 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هام  داد 6  رارق  تدم  یلنسرپ  تاعالطا  یزاس  هچراپکی  تالیش و  نامزاس   DOS تحت  MIS یاهرازفا مرن  تاعالطا  تروناک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس 1401 نایپ  ات  دشاب 

1101003054000124 زاین :  هرامش 
ناریا تالیش  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
رازفا مرن  1 دادعت : 

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

دشاب  یم  رابتعا  نتشاد  تروص  رد  راک  مامتا  زا  سپ  زور  هجو 60  تخادرپ  نامزاس  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف  لصاح  سامت  لیذ  هرامشاب  رتشیب  تاعالطا  تهج  .ددرگ  هعلاطم  تسویپ  کرادم 

یبوبحم 02166943950 یاقا  بانج 

1418636331 یتسپ :  دک  ش 236 ،  یبرغ - یمطاف  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66944444-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66941367-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلنسرپ یلنسرپ تاعالطا   تاعالطا یزاس   یزاس هچراپکی   هچراپکی وو     DOSDOS تحت   تحت   MISMIS یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن تاعالطا   تاعالطا تروناک   تروناک ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره ناتسا  تسپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756729 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101003646000100 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

هتسب 1 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32242254-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس یرازفا   یرازفا تخس   تخس لفق   لفق اباب   بوبو   تحت   تحت ینارمع   ینارمع رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756773 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادعت ABB Drive Studio رازفا مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ABB AC Drive-ACS800-04-0050-D150+N682+P901+3

یلخاد 135  88841182 یمشاه - دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - هام هیوست 2 
1101001469000716 زاین :  هرامش 

نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   ABB هدنزاس عجرم  راویتلآ  ویارد  دربراک   YPM102E درب الاک :  مان 

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

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادعت ABB Drive Studio رازفا مرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ABB AC Drive-ACS800-04-0050-D150+N682+P901+3

یلخاد 135  88841182 یمشاه - دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - هام هیوست 2 

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

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راویتلآ راویتلآ ویارد   ویارد دربراک   دربراک   YPM102EYPM102E  درب درب -- ABB Drive StudioABB Drive Studio  رازفا رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5756834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا زکرم   17 رد یهد  تبون  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005897000021 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

گرب 1 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هدنرب  هدهعرب  اه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخداد  رارق  دقع  قیرط  زا  تایلمع  یارجا 

5154987979 یتسپ :  دک  رهم پ 1234 ،  گرزب  یوک  یوربور  ناسربآ  هار  راهچ  هب  هدیسرن  ماما  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33379142-041  ، 33350801-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33350793-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا زکرم   زکرم   1717 ردرد یهد   یهد تبون   تبون متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ناونع : : ناونع 2323

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ تمرف  قبط  ناگزمره  ناتسا  یزرواشکداهج  نامزاس  یا  هناسر  روما  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003757000258 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ناتسا  ناگدننک  نیمات  اب  تیولا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ جرد  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیق 

دوش یم  زیراو  هدننک  نیمات  باسح  هب  هطوبرم  دحاو  دیئات  زا  سپ  هناهام و  تروص  هب  تخادرپ 
ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  هدش  هتساوخ  کرادم  هیلک 

7915857499 یتسپ :  دک  عولط ،  نابایخ  سابعردنب ، سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33662541-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33662061-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . تسویپ تسویپ تمرف   تمرف قبط   قبط ناگزمره   ناگزمره ناتسا   ناتسا یزرواشکداهج   یزرواشکداهج نامزاس   نامزاس یایا   هناسر   هناسر روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2424

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  یاه  لیاف  دیرخ  کالم  دوب و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ، تاصخشم  قبط  هناخوراد  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روپرطاش 09165321911

1101094693000075 زاین :  هرامش 
لوفزد ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هنزور شیدنا  هداد  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  زودنیو  تحت  هخسن  هنزور  هناخوراد  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 7 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوب و هباشم  دک  ناریا  تسویپ ، تاصخشم  قبط  هکبش  تحت  یزکرم  رابنا  رازفا  مرن  هکبش و 1  تحت  تشادهب  زکرم  هناخوراد  رازفا  مرن  دیرخ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  یاه  لیاف  دیرخ  کالم 

روپرطاش 09165321911

6461795615 یتسپ :  دک  کاشم ،  دیهش  هچوک  یرظتنم و  نابایخ  نیب  بالقنا  نابایخ  لوفزد  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42253881-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42230039-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناخوراد هناخوراد رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5757109 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یور رب  کملع  کینوی  هرامش  کارتشا و  نیب  طابترا  یرارقرب  ییایفارغج و  تاصخشم  تشادرب  )و  کینوی ) کملع هرامش  یکاکح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنرم ولکدرا  اهاتسور و  دنرم و  بانب  رهش  یاهکملع 

1101091504000408 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادعت 7600 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهش یاهکملع  یور  رب  کملع  کینوی  هرامش  کارتشا و  نیب  طابترا  یرارقرب  ییایفارغج و  تاصخشم  تشادرب  )و  کینوی ) کملع هرامش  یکاکح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنرم ولکدرا  یاتسور  نآ و  هعبات  یاهاتسور  دنرم و  بانب 

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43123194-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داتس تاکرادت  دهشم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

21300565 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5757140 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/07/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصتو یتوص  ویشرآ  پیلک و  نیودتو  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هب نارادراوتاربال و ...  نارادربملیف و  ناساکع ، ناگدنشورف -  هتشر  هناسر -  تاغیلبت و  پاچ ، ، یهگآ ناگدنشورف -  هتشر  تیاس -  زا  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش 

تاکرادت هرادا  فکمه - هقبط  هعسوت -  نامتخاس  زکرم -  یرادرهش  ادهش - نادیم  دهشم -  هدننک : رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

05131292452 :: نفلت :: ets.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

یور یور ربرب   کملع   کملع کینوی   کینوی هرامش   هرامش وو   کارتشا   کارتشا نیب   نیب طابترا   طابترا یرارقرب   یرارقرب وو   ییایفارغج   ییایفارغج تاصخشم   تاصخشم تشادرب   تشادرب وو   (( کینوی کینوی )) کملع کملع هرامش   هرامش یکاکح   یکاکح ناونع : : ناونع
اهکملع اهکملع

2626

یریوصتو یریوصتو یتوص   یتوص ویشرآ   ویشرآ وو   پیلک   پیلک نیودتو   نیودتو هیهت   هیهت 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 :

زا 111 ھحفص 22 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/968yxnqm9h9cc?user=37505&ntc=5757109
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5757109?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rew46etr48uef?user=37505&ntc=5757140
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5757140?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

5757232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رختسا  رازفا  مرن  هارمه  هب  یکینورتکلا  لفق  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000538 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  رختسا  رازفا  مرن  هارمه  هب  یکینورتکلا  لفق  تازیهجت  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
تسیل  1 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دسرب ینف  سانشراک  دات  هب  سانجا  هیلک  یراک  زور  تسیب  تدم  هب  بصن  زا  دعب  تخادرپ  یکشزپ  مولع  هاگشناد  رختسا  بصنو  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف یگنهامه  یناضمر  سدنهم  09173302957

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رختسا   رختسا رازفا   رازفا مرن   مرن هارمه   هارمه هبهب   یکینورتکلا   یکینورتکلا لفق   لفق تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 2828
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روشک یکشزپماد  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 14 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5757489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیامن تیریدم  رازفا  مرن  سنسیال  ددع  هارمه 3  هب  سیک  ددع   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003023000336 زاین :  هرامش 
روشک یکشزپماد  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تسویپ هب  لماک  تاصخشم  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  3 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد عقاو  نامزاس  رابنا  لیوحت  سانشراک -  دات  زا  سپ  هزور  هیوست 30  ددرگ -  دیق  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  هدنشورف  - اب  لاسرا  لمح و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
جرک نابوتا 

1431683765 یتسپ :  دک  نیدلا ،  لامج  دیس  نابایخ  یادتبا  دابآ - فسوی  یهار  ود  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88953400-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88953400-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیامن شیامن تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال ددع   ددع هارمه  33   هارمه هبهب   سیک   سیک ددع   ددع   33 ناونع : : ناونع 2929
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یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758143 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

fortigete 600e لاوریاف سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000010000134 زاین :  هرامش 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو  هدننک :  رازگرب 
FC-10-F6HOE-950-02-36 - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  2 دادعت : 

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

..و شزوما  ینابیتشپ و  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  نایناگدازآ  یاقآ   64492828 اب ینف  تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد 

1457994861 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  روما  راک و  ترازو  یدوبهب - شوخ و  نیب  -- یدازآ خ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64492307-021  ، 64492526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66580009-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رازفا5756707 مرن  هتسب  لباک - تکوس   - PVC سنج هداس  تکاد  هکبش - اتید  چیئوس  هکبش -  لباک 
سیک یکیرتکلا -  کر  هتسب -  رادم  نیبرود  - ریواصت لرتنکو  تراظن  یزکرم  هناماس  سنسیال 

یزیمور لماک  هنایار 

هحفص 55) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هاگشناد5756940 تینماو  تخاس  ریز  یاه  سیورس  تامدخ  هحفص 55)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5757275ECE یگدروخ یصصخت  رازفا  هحفص 25)مرن  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هیاپ و5757452 یحارط  هناماس  ناونع  رازفا  مرن  هتسب   (- یگدننار ییامنهار و   ) یکیفارت یاهولبات 
یکیفارت یاهولبات  نویسادنوف 

هحفص 48) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

fortigete 600efortigete 600e لاوریاف لاوریاف سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3030
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5757039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HIGH VOLTAGE HRC FUSE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000982 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 50 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  ینف  تاداهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32138336-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5757065 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآربکا راوک و  - تشوگ عمتجم  یاه  هاگتسیا  تلو  ولیک  یجورخ 20  یاهرکیرب  رود  هار  زا  لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000435 زاین :  هرامش 

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

هاگتسیا 3 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت  یدیشمج  سدنهم  یاقآ   ( 07132142252و09177363854 یاه ( هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف.تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  نتشاذگ 

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

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

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HIGH VOLTAGE HRC FUSEHIGH VOLTAGE HRC FUSE ناونع : : ناونع 3131

دابآربکا دابآربکا وو   راوک   راوک -- تشوگ تشوگ عمتجم   عمتجم یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا تلو   تلو ولیک   ولیک   2 020 یجورخ   یجورخ یاهرکیرب   یاهرکیرب رود   رود هار   هار زازا   لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یندعم یاه  تیلاعف  یراذگ  هیامرس  همیب  قودنص   :: 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   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5757257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

garmin Gps 65s ددع ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001027000009 زاین :  هرامش 

یندعم یاه  تیلاعف  یراذگ  هیامرس  همیب  قودنص  هدننک :  رازگرب 
ناهج شقن  شیامیپ  سلطا  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیمراگ  یتراجت  مان   MAP66S لدم یتسد  سا  یپ  یج  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966883149 یتسپ :  دک   ، 22 کالپ نادلگ  اقیرفآ خ  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23591253-021  ، 23591201-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22053619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5757275 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ECE یگدروخ یصصخت  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034003732 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نوگراچ هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   DVD عون  ECE لکتورپ زا  هدافتسا  ناکما  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/07/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن هعجارم  تسویپ  حرش  لودح  هب  هناماس  رد  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  یرازگراب  تهج  تسا  هباشم  تسین و  یلصا  الاک  زایندک   :: 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

83762170-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

garmin Gps 65sgarmin Gps 65s ددع   ددع ودود   ناونع : : ناونع 3333

ECEECE  یگدروخ یگدروخ یصصخت   یصصخت رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 3434
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5757601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/03 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط  یکینورتکلا  لدم  سکاتنپ  کرام  لرتنک  تس  ناونع : 

14012605 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/10 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

mt31-0146052 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ینف 1401/07/20عبنم داهنشیپ  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PERIPHERAL CONTROL MODULE 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

تسویپ تسویپ مئامض   مئامض قبط   قبط یکینورتکلا   یکینورتکلا لدم   لدم سکاتنپ   سکاتنپ کرام   کرام لرتنک   لرتنک تستس   ناونع : : ناونع 3535

PERIPHERAL CONTROL MODULEPERIPHERAL CONTROL MODULE ناونع : : ناونع 3636
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  روتینام  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645001896 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اناد راود  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اناد  راود  نیشام  هدنزاس  عجرم   OH یقفا ژویفیرتناس  پمپ  دربراک  یکدی  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف و تاداهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد   ( EP .دشابیم ( یمازلا  تفن  یلم  تکرش  رودنو  رد  روضح  لخاد /  تخاس  تهج  / دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
71095068 سانشراک :  سامت  هرامش  / دشابیم یسررب  لباق  زاین  خساپ  یلام ،

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

88536205-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ لاقتنا  تایلمع  هد  هقطنم  قیرح  ءافطا  یاه  لوسپک  یدروم  تاریمعت  ژراش و  تست ، تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092625000474 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1352 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  تمیق  داهنشیپ  گرب  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515889156 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگنامرد  یوربور  یروشاع - خ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31665047-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: 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

یناشن یناشن شتآ   شتآ روتینام   روتینام تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 3737

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا یاه   یاه لوسپک   لوسپک یدروم   یدروم تاریمعت   تاریمعت وو   ژراش   ژراش تست ، ، تست تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3838
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ناسارخ قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756944 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نئاق یزاگ  هاگورین  زاین  دروم  روتکتد  تیه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001429000044 زاین :  هرامش 

ناسارخ قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   V 24 ژاتلو  ASD-24 لدم قیرح  مالعا  دربراک  هلر  نودب  نویسازینوی  یدود  روتکتد  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دقاف تاداهنشیپ  هب  ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  روآ  دهعت  زاجم و  یاضما  رهم و  اب  اددجم  تسویپ  لیاف  ندومن  رپ  زا  سپ.دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
210 یلخد اب  ییازریم  سدنهم  یتارب و  سدنهم  یاقآ  یلخاد 217  سامت 05138679991  .دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تسویپ  لیاف 

9178185794 یتسپ :  دک  دحاو 5 ،  کالپ 17 -  یروکف 17 -  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38679991-051  ، 38679735-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38680028-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5757532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدج مایپزکرم  نامتخاس  یزکرمرابنا و  ، یزکرم هرادا  قیرح  مالعا  متسیس  یرادهگن  سیورس و  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000390 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/07/20 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنودالوف مناخ  راکرس  اهدادرارق  تاکرادت و  روما  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا دربراک   دربراک هلر   هلر نودب   نودب نویسازینوی   نویسازینوی یدود   یدود روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 3939

دیدج دیدج مایپزکرم   مایپزکرم نامتخاس   نامتخاس وو   یزکرمرابنا   یزکرمرابنا ،، یزکرم یزکرم هرادا   هرادا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 4040

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   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5757643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رظان و تارظن  تسویپ و  لیاف  ینف  طیارش  تاصخشم و  قباطم  نادمه  ناتسا  رهاطاباب  زکرم  قیرح  مالعا  متسیس  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
امرفراک

1101001022001245 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

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

دوش تسویپ  نکسا و  ، اضما ، رهم ، لیمکت هدوزفا  شزرا  هبساحم  نودب  تمیق  مالعا  لودج  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  لبق  لصف  هدوزفا  شزرا  همانراهظا  میلست  مرف  هدوزفا و  شزرا  تیوضع  یهاوگ  - 2

ددرگ یم  یفرعم  یعامتجا  نیمات  هب  باسحاصافم  ذخا  تهج  هدوب و  یتامدخ  تیلاعف  نیا  - 3

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

38271110-081  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امرفراک امرفراک وو   رظان   رظان تارظن   تارظن وو   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ینف   ینف طیارش   طیارش وو   تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم نادمه   نادمه ناتسا   ناتسا رهاطاباب   رهاطاباب زکرم   زکرم قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 4141

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5757708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092273000349 زاین :  هرامش 

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ لرتنک  رایاوه  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   OGGIONI هدنزاس عجرم   TMP2-J لدم قیرح  مالعا   SMT ترارح راجفنا  دض  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیارا تمیق  تسویپ  تاصخشم  قباطم  هعلاطم و  تقدب  هدش  تسویپ  مالعتسا  طیارش  تاصخشم و  مرف  دشاب  - یم  هباشم  یباختنا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  ددرگ - یم  دودرم  داهنشیپ  یلام ،  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  .ددرگ 

7556154864 یتسپ :  دک  مج ،  هاگشیالاپ  مج  رهشوب  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36264098-071  ، 31682978-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36264098-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756465 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  .تسویپ  تسیل  قباطم  نیوزق  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زاین  دروم  هنایار  هکبش /  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هناماس رد  تسیل  لک  یارب  تمیق  کی  جرد 

1201003115000159 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تسیل لک  یارب  تمیق  کی  جرد  .تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  .تسویپ  تسیل  قباطم  نیوزق  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زاین  دروم  هنایار  هکبش /  تازیهجت  - 
.هناماس رد 

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

1401/07/23 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تساوخرد و اب  ندوبن  ناسکی  الاک ، تمالس  تلاصا و  دات  مدع  تروص  رد  .تسا  هدنشورف  هدهع  هب  نیوزق  یاهنادنز  لک  هرادا  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک زور  هیوست 60  .دشاب  یم  نیوزق  یاهنادنز  تاعالطا  یروانف  هرادا  دات  هب  طونم  هیوست  .ددرگ  یم  تدوع  الاک  ربتعم ، همان  تنامض  نتشادن  ای 

3414669547 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  راتسرپ  راولب  نایزورون  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33664311-028  ، 33672144-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33664310-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسا .تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسویپ   تسویپ .تسویپ   .تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم نیوزق   نیوزق ناتسا   ناتسا یاهنادنز   یاهنادنز لکلک   هرادا   هرادا زاین   زاین دروم   دروم هنایار   هنایار هکبش /  /  هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
.هناماس .هناماس ردرد   تسیل   تسیل لکلک   یارب   یارب تمیق   تمیق کیکی   جرد   جرد

4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  .تسویپ  تسیل  قباطم  نیوزق  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زاین  دروم  هنایار  هکبش /  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هناماس رد  تسیل  لک  یارب  تمیق  کی  جرد 

1201003115000158 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تسیل لک  یارب  تمیق  کی  جرد  .تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  .تسویپ  تسیل  قباطم  نیوزق  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زاین  دروم  هنایار  هکبش /  تازیهجت  - 
.هناماس رد 

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

1401/07/23 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تساوخرد و اب  ندوبن  ناسکی  الاک ، تمالس  تلاصا و  دات  مدع  تروص  رد  .تسا  هدنشورف  هدهع  هب  نیوزق  یاهنادنز  لک  هرادا  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک زور  هیوست 60  .دشاب  یم  نیوزق  یاهنادنز  تاعالطا  یروانف  هرادا  دات  هب  طونم  هیوست  .ددرگ  یم  تدوع  الاک  ربتعم ، همان  تنامض  نتشادن  ای 

3414669547 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  راتسرپ  راولب  نایزورون  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33664311-028  ، 33672144-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33664310-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسا .تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسویپ   تسویپ .تسویپ   .تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم نیوزق   نیوزق ناتسا   ناتسا یاهنادنز   یاهنادنز لکلک   هرادا   هرادا زاین   زاین دروم   دروم هنایار   هنایار هکبش /  /  هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
.هناماس .هناماس ردرد   تسیل   تسیل لکلک   یارب   یارب تمیق   تمیق کیکی   جرد   جرد
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ناجنز ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  دقاف  تاداهنشیپ  هب  تسویپ -  هب  یلیمکت  تاعالطا  یدقن -  دیرخ  یتسویپ -  تاصخشم  اب  کیتورکیم  رتور  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت 

1101003175000047 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   CCR1036 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  تخادرپ  - ددرگ یم  تفایرد  دیدج  یالاک  تدوع و  هدننک  نیمات  هنیزه  اب  یبویعم  تریاغم و  تروصرد  - هدننک نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 26 سانشراک 024-33542919  نفلت  هرامش  - سانشراک دات 

4519636967 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هبزورداتسا  نادیم  نمهب  نابوتا 22 ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33471612-024  ، 33549919-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33547200-024 :: 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   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/23 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/23هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gilan.tci.ir :: عبنم :: 1401/08/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756680 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

core 8-12-24 راداهم ییاوه  یرونربیف  عاونا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکاف روتکاف شیپ   شیپ دقاف   دقاف تاداهنشیپ   تاداهنشیپ هبهب   تسویپ -  -  تسویپ هبهب   یلیمکت   یلیمکت تاعالطا   تاعالطا یدقن -  -  یدقن دیرخ   دیرخ یتسویپ -  -  یتسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   کیتورکیم   کیتورکیم رتور   رتور دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دشدش دهاوخن   دهاوخن هداد   هداد رثا   رثا بیترت   بیترت

4545

ییاوه ییاوه یرونربیف   یرونربیف عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646
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ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/128/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/7/11  دانسا  تفایرد   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/17عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756681 :: هرازه هرازه :: 1401/07/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هللک رمکشیپ  زکرم  زا  رسک  یاتسور  یاه  لباک  ندرک  یکاخ  هب  ییاوه  تهج  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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مدوم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000383000503 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
مدوم - 

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

1401/07/17 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه لباک   لباک ندرک   ندرک یکاخ   یکاخ هبهب   ییاوه   ییاوه تهج   تهج ناونع : : ناونع 4747

مدوم مدوم ناونع : : ناونع 4848
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ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/124/2 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش  1401/07/11  - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم اتعبنم  1401/07/20  - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756700 :: هرازه هرازه اتدکدک    1401/07/20  - 1401/07/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

gc88 دیدج نژرو  تراک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراوزبس میکح  هاگشناد  یروانف  یشهوژپ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756720 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشناد برد  لیوحت  ییاهن  تمیق  اب   Yealink T31P لدم  VOIP نفلت یشوگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091399000022 زاین :  هرامش 

راوزبس یروانف  یشهوژپ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
اتلد متسیس  سراپ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  کنیلای  یتراجت  مان   SIP-T21PE2 لدم هکبش  تحت   IP نفلت الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگشناد برد  لیوحت  ییاهن  تمیق  اب   Yealink T31P لدم  VOIP نفلت یشوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9617976487 یتسپ :  دک  یروانف ،  یشهوژپ و  تنواعم  یراوزبس  - میکح  هاگشناد  سیدرپ  رهش –  دیحوت  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44013387-051  ، 44012521-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44012521-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

gc88gc88 دیدج دیدج نژرو   نژرو تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949

VOIPVOIP نفلت   نفلت یشوگ   یشوگ ناونع : : ناونع 5050
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ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/127/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/17هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/17عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756721 :: هرازه هرازه :: 1401/07/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هللک نایفوص  یاتسور  یاه  لباک  ندرک  یکاخ  هب  ییاوه  تهج  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

یزکرم کناب  ینامتخاس  یاهحرط  یرجم  رتفد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756853 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسا هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ لیاف  قباطم  ویتکا  هکبش  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004396000072 زاین :  هرامش 

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

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

88661673-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88661354-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباک لباک ندرک   ندرک یکاخ   یکاخ هبهب   ییاوه   ییاوه تهج   تهج ناونع : : ناونع 5151

 ( ( تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم ویتکا   ویتکا هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5252

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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رهشوب ناتسا  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756859 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  تاصخشم  لیاف و  قبط  یرونربیف  تازیهجت  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004135000042 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
مانص یناگرزاب  یتعنص و  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FIBERHOME هدنزاس عجرم   NG-SDH لدم یرون  ربیف  یسرتسد  لانیمرت  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ مالعا  اهالاک  زیر  اسارب  روتکاف  شیپ  .دشاب  یم  مالعتسا  هدنرب  اب  یزکرم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  ددرگ - مالعا  هدوزفا  شزرا  نودب  اه  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514779471 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  نکسم و  یوربور  یراولد  یلعسیئر  سدق خ  نادیم  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33320312-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320312-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم کناب  ینامتخاس  یاهحرط  یرجم  رتفد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756863 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Cisco C9200l Switch (48 Port POE) Part Number : C9200 - 48P - 4G - E تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004396000071 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( هاگتسد  5  ) .دشابیم هدنشورف  هدعهب  رادیرخ  لحم  رد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88661673-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88661354-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ -  -  تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   لیاف   لیاف قبط   قبط یرونربیف   یرونربیف تازیهجت   تازیهجت تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 5353

Cisco C9200 l Switch (48 Port POE)  Part Number : C9200  -  48P -  4G -  ECisco C9200 l Switch (48 Port POE)  Part Number : C9200  -  48P -  4G -  E  تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 5454

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5757054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یوسوم  دیهش  یولیس  یرون  ربیف  ندوب  ملاس  درکراک و  تهج  یسررب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001179000026 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

یرون ربیف  1 دادعت : 
1401/07/19 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  یوسوم  دیهش  یولیس  یرون  ربیف  ندوب  ملاس  درکراک و  تهج  یسررب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8168759491 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  بنج  قودص -  خیش  هارراهچ  زا  دعب  دابآ -  تداعس  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36686670-031  ، 36690318-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36683579-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5757079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ترورپ باه 4  دشاب  یم  یتسویپ  کرادم  رد  تاصخشم  اب  تکرش  نیا  تساوخرد  دشاب  یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع کی  مادکره  دروببیکو  سوام 

1101001051000222 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   SITECOM یتراجت مان   CN-050 لدم تروپ   USB 4 باه الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع کی  مادکره  دشاب  یم  هدننک  نمیات  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1558836111 یتسپ :  دک   ، 2 کالپ - یبحم دیهش  هچوک  - یلامش یدرورهس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89324262-021  ، 88738227-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88766112-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یوسوم   یوسوم دیهش   دیهش یولیس   یولیس یرون   یرون ربیف   ربیف ندوب   ندوب ملاس   ملاس وو   درکراک   درکراک تهج   تهج یسررب   یسررب ناونع : : ناونع 5555

تروپ تروپ   USB 4USB 4 باه   باه ناونع : : ناونع 5656

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5757105 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003138 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
متسیس تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  یس  ما  سا  یتراجت  مان   2555W-AG2 لدم تنیوپ  سسکا  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23383193-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5757287 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5757

هنایار هنایار کیفارگ   کیفارگ تراک   تراک لماک -  -  لماک درب   درب  - - نفنف  - - هکبش هکبش لباک   لباک لانرتسکا - - لانرتسکا کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 5858
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یت یا  رتوپماک و  هب  هتسباو  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000218 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیمارپ یتراجت  مان   VTrak M610p لدم  TB 16 تیفرظ  SCSI U320 لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   N100.517 لدم  m 305 لوط  CAT5E هکبش لباک  الاک :  مان 
نتراک 5 دادعت : 

1401/07/27 زاین :  خیرات 
لتاش ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان  هنایار  هکبش  رتور  دربراک   C3K-FAN-16CFM نف الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

یناگرزاب هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   IDP هدنزاس عجرم   MCAC یتراجت مان  ترامسا 50  رتنیرپ  دربراک   SMART50 یلصا لماک  درب  الاک :  مان 
ایرآ تراک  انبم 
تس 1 دادعت : 

1401/07/27 زاین :  خیرات 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MSI یتراجت مان   GB 8 تیفرظ  GEFORCE RTX 3060 GAMING X 12G لدم هنایار  کیفارگ  تراک  الاک :  مان 

گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/27 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818385354 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  لپ  بنج  هر ) ) ینیمخ ماما  نادیم  - کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33402159-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

RPGM-956-1374 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش عورش 11-07-1401 16-07-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5757384 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 Network firewall apk gae ag410 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هکبش  تازیهجت  رتویپماک و  هورگ 

:: 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

Network  firewall apk  gae ag410Network  firewall apk  gae ag410 ناونع : : ناونع 5959
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ناریا کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5757416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  دشاب  یم  تسویپ  لیاف  اب  قباطم  راک  روتسدو  الاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003004000174 زاین :  هرامش 

ناریا کرمگ  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم   TAIKO NET یتراجت مان   CAT6 UTP لدم هکبش  چوس  هب  هکبش  لباک  لاصتا  دربراک   cat6 UTP taiko net تروپ لنپ 24  چپ  الاک :  مان 

ییالاد کباب  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   TAIKO NET
ددع 1 دادعت : 

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

دشاب  یم  داتو  بصنو  لیوحت  زا  سپ  هامود  تخادرپ  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یتساوخرد  تاصخشم  اب  قباطمو  دنبکاو  ون  سانجا  - 2

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

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

88912286-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا دشاب   دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم راک   راک روتسدو   روتسدو الاک   الاک ناونع : : ناونع 6060
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5757545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  الاک  دک   ) تسویپ تسیل  تاصخشم و  اب  قباطم   UT682 لدم بای  لباک  تیلباق  اب  هکبش  رتست  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001242 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هداز عیفر  دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم   ANRITUS یتراجت مان   S331L-SITE-MASTER لدم هکبش  لباک  رتست  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب رتشیب  تاعالطا  تهج.دوش  هیهت  تسویپ  ریوصت  ینف و  تاصخشم  اب  قباطم  زاین  ، دشاب یم  یمازلا  ریداقم  تسرهف  لیمکت  اضما و  رهم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  شنم 05136098888  نوهآ  یاقآ  طوبرم  سانشراک 

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

36098888-051  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: 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   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FIKCC-282-1299 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/17هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5757639 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش چیئوس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک    ) ) تسویپ تسویپ تسیل   تسیل وو   تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم   UT682UT682 لدم   لدم بای   بای لباک   لباک تیلباق   تیلباق اباب   هکبش   هکبش رتست   رتست دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161

هکبش هکبش چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6262
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سردم تیبرت  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 14 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5757749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یرایتخب سامت 09196724907  هرامش  .تسا  هدش  لاسرا  تسویپ  تسیل  قبط  زاین  دروم  یاهالاک  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000015000106 زاین :  هرامش 
سردم تیبرت  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هواک ورتکلا  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  هواک  یتراجت  مان   A 16 نایرج تدش   C زافکت یروتاینیم  زویف  دیلک  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
هواک ورتکلا  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  هواک  یتراجت  مان   A 10 نایرج تدش   C زافکت یروتاینیم  زویف  دیلک  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

V 400 ژاتلو هواک  ورتکلا  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  هواک  یتراجت  مان   A 32 نایرج تدش  لپ  یتشن 4  نایرج  ناج  ظفاحم  زویف  دیلک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
V 400 ژاتلو هواک  ورتکلا  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  هواک  یتراجت  مان   A 40 نایرج تدش  لپ  یتشن 4  نایرج  ناج  ظفاحم  زویف  دیلک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

هقلح رادقم 1  ایمیس  یدیلوت  هدنزاس  عجرم  ایمیس  یتراجت  مان  هرقرق  یدنب  هتسب  عون   CAT 6 SF/UTP لدم  m 500 لوط  PVC شکور اب  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ایمیس یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یا 

هقلح ( لور )1000 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 09196724907 هرامش  .تسا  هدش  لاسرا  تسویپ  تسیل  قبط  اهالاک  تساوخرد  .دشاب  یم  هباشم  یتساوخرد  یاهالاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یرایتخب

1411713116 یتسپ :  دک  رصن ،  لپ  دمحا -  لآ  لالج  نارمچ - عطاقت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82880000-021  ، 8288000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82883017-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PVCPVC  شکور شکور اباب   هکبش   هکبش لباک   لباک یتشن -  -  یتشن نایرج   نایرج ناج   ناج ظفاحم   ظفاحم زویف   زویف دیلک   دیلک زافکت -  -  زافکت یروتاینیم   یروتاینیم زویف   زویف دیلک   دیلک ناونع : : ناونع 6363
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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   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52454625 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/07/22هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/07/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/07/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758190 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه ک چئوسو  لانگیس  یاه  هدنهد  لاقتناواهزاسراکشآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: 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

5756424( لاوریاف ) کیفارت لرتنک  زکرم  یاهنیبرود  هکبش  تینما  تازیهجت  هحفص 48)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

.دشاب5756586 یم  یضرف  دک  ناریا  ( تسویپ طیارش  قبط  )vpls یلخاد طابترا  سیورس  هحفص 12)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5756707 مرن  هتسب  لباک - تکوس   - PVC سنج هداس  تکاد  هکبش - اتید  چیئوس  هکبش -  لباک 
سیک یکیرتکلا -  کر  هتسب -  رادم  نیبرود  - ریواصت لرتنکو  تراظن  یزکرم  هناماس  سنسیال 

یزیمور لماک  هنایار 

هحفص 55) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هناخوراد5756920 رازفا  مرن  هحفص 12)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگشناد5756940 تینماو  تخاس  ریز  یاه  سیورس  تامدخ  هحفص 55)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5757039HIGH VOLTAGE HRC FUSE(25 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

اهاه چئوسو   چئوسو لانگیس   لانگیس یاه   یاه هدنهد   هدنهد لاقتناواهزاسراکشآ   لاقتناواهزاسراکشآ ناونع : : ناونع 6464
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نیب5757109 طابترا  یرارقرب  ییایفارغج و  تاصخشم  تشادرب  )و  کینوی ) کملع هرامش  یکاکح 
اهکملع یور  رب  کملع  کینوی  هرامش  کارتشا و 

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یریوصتو5757140 یتوص  ویشرآ  پیلک و  نیودتو  هحفص 12)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5757232 تسیل  قبط  رختسا  رازفا  مرن  هارمه  هب  یکینورتکلا  لفق  هحفص 12)تازیهجت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5757275ECE یگدروخ یصصخت  رازفا  هحفص 25)مرن  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

شیامن5757489 تیریدم  رازفا  مرن  سنسیال  ددع  هارمه 3  هب  سیک  ددع  هحفص 12)3  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رگشیامن تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003139 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یدئاق اضرمالغ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TOP LED هدنزاس عجرم   P25 لدم  1/792x1/152 m داعبا یرهش   LED رگشیامن الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ ینف  حرش  قباطم  -2 دشابیم هباشم  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23383195-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رگشیامن رگشیامن ناونع : : ناونع 6565
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رهشدازآ ناتسرهش  قرب  عیزوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5757014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشدازآ ناتسرهش  قرب  یورین  عیزوت  تیریدم  هدودحم  رد  یدزمتسد  تروصب  دنمشوه  ولبات  بصن  یاه  هژورپ  یارج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(( د  ) دنب هرصبت 15  یلخاد -  تارابتعا  لحم  زا  )

1101093536000036 زاین :  هرامش 
رهشدازآ ناتسرهش  قرب  عیزوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1402/07/30 زاین :  خیرات 
رهش دازآ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4961675138 یتسپ :  دک  رهشدازآ ،  ناتسرهش  قرب  عیزوت  تیریدم  رهش ،  دازآ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35729922-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35722672-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

52455222 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/07/17هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/07/17عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعطق یسیطانغم و  روتکاتنک  هعومجم  تخاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
15 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یناتسا   :: لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لحم لحم زازا   )) رهشدازآ   رهشدازآ ناتسرهش   ناتسرهش قرب   قرب یورین   یورین عیزوت   عیزوت تیریدم   تیریدم هدودحم   هدودحم ردرد   یدزمتسد   یدزمتسد تروصب   تروصب دنمشوه   دنمشوه ولبات   ولبات بصن   بصن یاه   یاه هژورپ   هژورپ یارج   یارج ناونع : : ناونع
(((( دد  ) ) دنب دنب   1515 هرصبت   هرصبت یلخاد -  -  یلخاد تارابتعا   تارابتعا

6666

تاعطق تاعطق وو   یسیطانغم   یسیطانغم روتکاتنک   روتکاتنک هعومجم   هعومجم تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 6767
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دهشم یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/105/06 :: یهگآ یهگآ هرامش   حبصهرامش تعاس 8   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 14/30   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756424 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/07/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( لاوریاف ) کیفارت لرتنک  زکرم  یاهنیبرود  هکبش  تینما  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هتشر هبتر 5 -  لقادح  اب  تازیهجت  تاسیسات و  ناراکنامیپ -  هتشر  هبتر 5 -  لقادح  اب  ورین  ناراکنامیپ -  هتشر  تیاس -  زا  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- کیتامروفنا ناراکنامیپ -  هتشر  هبتر 7 -  لقادح  اب  یبناج  یاههاگتسد  هیارا  دیلوت و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  هتشر  هبتر 5 -  لقادح  اب  تاطابترا  ناراکنامیپ - 

 - ناراکنامیپ هتشر  هبتر 7 -  لقادح  اب  یتارباخم  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  هتشر  هبتر 7 -  لقادح  اب  تاموزلم  تاعطق و  هیارا  دیلوت و 
هتسب و رادم  نیبرود  دیلوت  ناگدنشورف -  هتشر  یکینورتکلا - قرب و  عیانص  ناگدنشورف -  هتشر  هبتر 7 -  لقادح  اب  یتعنص  نویساموتا  یاه  متسیس  کیتامروفنا -

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  ... 

لمح نامزاس  - فکمه هقبط  - دهشم یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  نامتخاس  - مالسا ناادف  نابایخ  یاهتنا  - سدقم دهشم  هدننک : رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ
کیفارت لقن و  و 

33448472-051 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک یرادرهش  کی  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756499 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  لباک  یکراپ و  یغارچرس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095545000017 زاین :  هرامش 

جرک کی  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رونلگ هدنزاس  عجرم   W 35 ناوت ارتت  حرط  یکراپ   LED غارچ الاک :  مان 

هلعش 1 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قبط  لباک  یکراپ و  یغارچرس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3155711177 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  راولب  یادتبا  - یناقلاط نادیم  - تلاسر کرهش  - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32506615-26  ، 32506615-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32556844-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( لاوریاف لاوریاف )) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک زکرم   زکرم یاهنیبرود   یاهنیبرود هکبش   هکبش تینما   تینما تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط لباک   لباک وو   یکراپ   یکراپ یغارچرس   یغارچرس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756959 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع رب  مریمس  ناتسرهش  قرب  رابنا  ات  لمح  هنیزه   - هدش مالعا  ینف  تاصخشم  نیرخآ  قبط  یطورخم 12/600- یندچ  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدنشورف 

1101001190000053 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هزیان نوماه  هدننک  هضرع  عجرم   D.I.POLE یتراجت مان   C600 لدم  m 12 زیاس یندچ  قرب  ریت  یطورخم  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  مریمس  ناتسرهش  قرب  رابنا  ات  لمح  هنیزه   - هدش مالعا  ینف  تاصخشم  نیرخآ  قبط  یطورخم 12/600- یندچ  هیاپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173756819 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  خ  الاب -   غابراهچ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36276006-031  ، 36273011-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36272228-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یطورخم یطورخم یندچ   یندچ هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 7070
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5757452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ددع  دادعت 600  تاقلعتم  اب  یگدننار )  ییامنهار و   ) یکیفارت یاهولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645001901 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یددع یکیتسالپ 1  هتسب   USB لفق اب  هارمه   DVD عون گنیدول  نیاس  - یکیفارت یاهولبات  نویسادنوف  هیاپ و  یحارط  هناماس  ناونع  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

دادتما نمیا  هدننک  هضرع  عجرم 
هتسب 1 دادعت : 

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

تفایرد زا  سپ  هام  ود  هجو  تخادرپ  دامن و  لاسرا  روتکاف  شیپ  بلاق  رد  هدش  مالعا  دک  ناریا  ساسا  رب  ار  دوخ  یداهنشیپ  یاه  تمیق  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یضاقتم طسوت  الاک  دات  و 

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

23671-077338  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکیفارت یکیفارت یاهولبات   یاهولبات نویسادنوف   نویسادنوف وو   هیاپ   هیاپ یحارط   یحارط هناماس   هناماس ناونع   ناونع رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب  (-  (- یگدننار یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار  ) ) یکیفارت یکیفارت یاهولبات   یاهولبات ناونع : : ناونع 7171
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ   :: 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 08 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاقآ هرامش 09131841531  اب  یرادا  تاعاس  رد  زاین  تروصرد.تسویپ  تاصخشم  قباطم  روسناسآ  لیر  برد و  ددع  دادعت 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامرف لصاح  سامت  یردان 

1101005184000013 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 

عجرم  ARIO یتراجت مان  کیتاموتا  برد  ندرک  تسب  زاب و  دربراک  رگنه  یمشچ و  سکاب و  لرتنک  یکیرتکلا و  روتوم  یموینیمولآ و  رواک  لیر و  هعومجم  الاک :  مان 
یدابآ فجن  یمظاک  دیمح  هدننک  هضرع 

تس 10 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

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

سامت یردان  یاقآ  هرامش 09131841531  اب  یرادا  تاعاس  رد  زاین  تروصرد  برد  هقبط 2  ره  هقبط  یارب 5  روسناسآ  لیر  برد و  ددع  دادعت 10   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح 

8814613339 یتسپ :  دک  یباراف ،  یدعس و  عطاقت  شبن  ادهش - نادیم  زا  رتالاب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33330048-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33332934-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رگنه رگنه وو   یمشچ   یمشچ وو   سکاب   سکاب لرتنک   لرتنک وو   یکیرتکلا   یکیرتکلا روتوم   روتوم وو   یموینیمولآ   یموینیمولآ رواک   رواک وو   لیر   لیر هعومجم   هعومجم -- روسناسآ روسناسآ لیر   لیر وو   برد   برد ددع   ددع   1010 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع
کیتاموتا کیتاموتا برد   برد ندرک   ندرک تسب   تسب وو   زاب   زاب دربراک   دربراک

7272
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نارهت بونج  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756686 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  تاحیضوت  قبط  بصن  اب  یا  هرکرک  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030618000045 زاین :  هرامش 

نارهت بونج  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   5x5 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  تسویپ  یلیمکت  تاحیضوت  - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  بصن  لمح و  هنیزه  - دشاب یم  ههام  ود  هیوست  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  - دیئامن لصاح  سامت  هرامش 09126499531  اب  لاوس  تهج 

1417863181 یتسپ :  دک   ، 2 کالپ یعیفش  دیهش  هچوک  یزاریش  لاصو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66475700-021  ، 66475600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66475600-021 :: 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

بصن بصن اباب   یایا   هرکرک   هرکرک کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 7373
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ناهفصا یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756950 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلخاد 03132331030 نفلت اب  سامت   = یتسویپ تسیل  تاصخشم  رتم و  داعبا 3*2.2 اب  یموینیمولآ  هشیش  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامتخاس 249و250و251

1101003560000041 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   3x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلخاد 03132331030 نفلت اب  سامت   = یتسویپ تسیل  تاصخشم  رتم و  داعبا 3*2.2 اب  یموینیمولآ  هشیش  کیتاموتا  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نامتخاس 249و250و251

8133818473 یتسپ :  دک  رذا ،  رذوبا و  لصاف  دح  یرهطم  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32331030-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32350711-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5756954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالیا ناتسا  یزرواشک  کتاب  بعش  تهج  تسویپ  مرف  حرشب  یزلف  هغیت  اب  یدالوف  هرکرک  برد  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009037000004 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تازلف و یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  یدنب  هتسب  عون   m 2 لوط  mm 1 قرو تماخض   cm 100 ضرع ینغور  یدالوف  راد  ششوپ  قرو  الاک :  مان 

نیرآ یا  هرکرک  برد 
تیش 250 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931854549 یتسپ :  دک  یردیح ،  هللا  تیا  مالیا خ  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333636-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33332070-084 :: 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

یموینیمولآ یموینیمولآ هشیش   هشیش کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 7474

یزلف یزلف هغیت   هغیت اباب   یدالوف   یدالوف هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن ناونع : : ناونع 7575
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ناتسلگ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5757313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرکرک دیرخ  کناب -  سانشراک  دیئاتاب  ناتسلگ -  ناتسا  یلم  کناب  بختنم  بعش  رد  ناگیار  لیوحت  دشابیم -  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - تسویپ تسیل  قبط  چناپ  لور 

1101003681000027 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

یمتسر اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  یعبرم  رتم  پآ  لور  لدم  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
عبرم رتم  1 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قبط چناپ  لور  هرکرک  دیرخ  کناب -  سانشراک  دیئاتاب  ناتسلگ -  ناتسا  یلم  کناب  بختنم  بعش  رد  ناگیار  لیوحت  دشابیم -  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
32267754-017 یمازلا -  روتکاف  شیپ  هئارا  تسویپ -  تسیل 

4916685949 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یلم  کناب  بعش  تیریدم  - یلم کناب  هار  هس  - یتشهب دیهش  نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32251692-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230054-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5756424( لاوریاف ) کیفارت لرتنک  زکرم  یاهنیبرود  هکبش  تینما  تازیهجت  هحفص 48)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زیربت یرادرهش  یربرفاسم  یاه  هنایاپ  نامزاس   :: 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 15 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چناپ چناپ لور   لور هرکرک   هرکرک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7676

راد راد دیلک   دیلک رایس   رایس قرب   قرب زیرپ   زیرپ یکیتسالپ - - یکیتسالپ هبعج   هبعج -- CC یسکلف یسکلف سنج   سنج قرب   قرب هلول   هلول   PVPV  سنج سنج رادرایش   رادرایش تکاد   تکاد -- یدالوف یدالوف هلول   هلول -- ناشفا ناشفا قرب   قرب لباک   لباک ناونع : : ناونع
-- هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود -- یجورخ یجورخ 66 اباب

7777
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دوش دولناد  یتسویپ  کرادم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094922000020 زاین :  هرامش 

زیربت یرادرهش  یربرفاسم  یاه  هنایاپ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناسارخ سمورتکلا  لباک  میس و  عیانص  هدنزاس  عجرم   2x2/5 mm^2 عطقم حطس   PVC ناشفا قرب  لباک  الاک :  مان 

فالک 307 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

شیدنارود ناشورف  هزاس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   kg 38 نزو  m 6 لوط  in 21/2 رطق هزیناولاگ  یدالوف  هلول  الاک :  مان 
هخاش 169 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  یا  هخاش  کنیرش 16  هتسب   m 2 لوط  40x30 mm زیاس  cm 4 یلخاد رطق   PVC سنج رادرایش  تکاد  الاک :  مان 

هتسب 94 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

روپ یفسوی  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم   DIKO یتراجت مان   T-13 لدم  30x40 cm زیاس یکیتسالپ  هبعج  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TRB-3507 لدم  cm 40 عافترا  35x57 cm داعبا تینوی  یراوید 7  کر  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

یریلد دواد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   cm 15 عافترا  10x15 cm داعبا یدنب  هتسب  یکیتسالپ  هبعج  الاک :  مان 
ددع 33 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
هواک حرط  نایچلاش  نژیب  هدننک  هضرع  عجرم  نایچلاش  نژیب  هدنزاس  عجرم   KES26163L لدم  4m لباکاب 16A یجورخ 6 ابراددیلکرایس قرب  زیرپ  الاک :  مان 

ددع 18 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

ناژوف هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   UNIVIEW هدنزاس عجرم   EXSOM یتراجت مان   ENVR-3432 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
موسکا

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

ناژوف هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   EIPC-B255 لدم هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
موسکا

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

میعن نیون  رتسگ  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف   mm 21 رطق یسکلف  سنج  قرب  هلول  الاک :  مان 
رتم 234 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
یقرب تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 

رتم 2804 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5174745569 یتسپ :  دک  اه ،  هنایاپ  نامزاس  رطاخنامیلس  نابایخ  یاهتنا  ناحیروبا  نادیم  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34785400-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34785005-041 :: 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

تراظن تراظن یزکرم   یزکرم هناماس   هناماس سنسیال   سنسیال رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب لباک - - لباک تکوس   تکوس  -  - PVCPVC  سنج سنج هداس   هداس تکاد   تکاد هکبش - - هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس هکبش -  -  هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع
یزیمور یزیمور لماک   لماک هنایار   هنایار سیک   سیک یکیرتکلا -  -  یکیرتکلا کرکر   هتسب -  -  هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود -- ریواصت ریواصت لرتنکو   لرتنکو

7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنجریب یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  یگنهرف  تنواعم   :: 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 09 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756707 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوبق لباق  تسویپ  تسیل  تاصخشم  طقف  دشاب و  یم  یتسویپ  تسیل  رظن  دم  سانجا  تاصخشم  هدوب و  هباشم  اهدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوب داوخ 

1101091824000004 زاین :  هرامش 
دنجریب یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  یگنهرف  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   N100.607 لدم  m 305 لوط  UTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 
نتراک 1 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
قرش متسیس  سراپ  یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   Cisco یتراجت مان   24TC-L-2960 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک  متسیس  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم   SMC یتراجت مان   SMCGS8P-SMART لدم  POE تروپ هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  یا  هخاش  کنیرش 20  هتسب   m 2 لوط  30x30 mm زیاس  cm 3 یلخاد رطق   PVC سنج هداس  تکاد  الاک :  مان 

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

رازفا هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   IP-SERJ45 لدم  RJ45 لباک تکوس  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
یضترم هدننک  هضرع  عجرم   NUUO یتراجت مان  یددع  هتسب 1  لاناک  ات 128  اقترا  لباق  ریواصت  لرتنکو  تراظن  یزکرم  هناماس  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

یرصان
هتسب 6 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   AHD لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

شهوژپ هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   HSFR02 لدم  cm 21 عافترا  cm 49 لوط  cm 13 ضرع یموینیمولآ  سنج  تینوی  یکیرتکلا 17  کر  الاک :  مان 
راک ناینب 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

لصادحوم داوج  هدننک  هضرع  عجرم  قرش  متسیس  نسوت  هدنزاس  عجرم   TSCO یتراجت مان   TC 4474 لدم یزیمور  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوب داوخ  لوبق  لباق  تسویپ  تسیل  تاصخشم  طقف  دشاب و  یم  یتسویپ  تسیل  رظن  دم  سانجا  تاصخشم  هدوب و  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک دنجریب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  یگنهرف  تنواعم  یرافغ ، نابایخ  دنجریب ، یبونج ، ناسارخ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9717853577 یتسپ : 

32395309-056  ، 32395301-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32430142-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

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

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

زا 111 ھحفص 57 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5756937 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هداد  تمیق  یتسویپ  ینف  تاصخشم  گرب  قبط  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یتراک  ، میس  ریگ  دزد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001403000390 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرفظم رفعز  هدننک  هضرع  عجرم   FIRE WALL یتراجت مان   HI-PO لدم  W 7 ناوت نکاما  ریگدزد  وزیپ  ریژآ  الاک :  مان 

هاگتسد 100 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدع هنیزه  لمح و  هنیزه  .دوش  هداد  تمیق  یتسویپ  ینف  تاصخشم  گرب  قبط  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یتراک  ، میس  ریگ  دزد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  یتسویپ  تاصخشم  اب  تقباطم 

5166617365 یتسپ :  دک  زیربت ،  هاگشناد  زا  رتالاب  نمهب  راولب 29  ماما  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3318871-041  ، 33318871-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33309992-041 :: 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

یتراک یتراک میس   میس ریگدزد   ریگدزد ناونع : : ناونع 7979
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تبرت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756940 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشناد تینماو  تخاس  ریز  یاه  سیورس  تامدخ  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004688000083 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هام 6 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9516915169 یتسپ :  دک  ینرق 1 ،  ینرق -  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52236211-051  ، 52226011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52228021-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  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 12 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5757051 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگیم لاطبا  تریاغم  تروص  رد.هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه.تسویپ  هب  تساوخرد   . تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030708000426 زاین :  هرامش 

یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگیم لاطبا  تریاغم  تروص  رد.هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه.تسویپ  هب  تساوخرد   . تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1985713871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  رایکدوک  نابایخ  یاهتنا  وجشناد  راولب  نیوا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71732205-021  ، 22180024-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22180024-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشناد هاگشناد تینماو   تینماو تخاس   تخاس ریز   ریز یاه   یاه سیورس   سیورس تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 8080

لاتیجید لاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هنایمرواخ یتعنص  یزاگ  یاه  نیبروت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

MIGT-221-1 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/16هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5757390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناخراک هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیدزاب ، 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

وکسا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5757627 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  گرب  ساسارب  ناوخ  کالپ  نیبرود  ددع  بصن 2  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005645000004 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  وکسا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

وکسا رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5351714343 یتسپ :  دک  وکسا ،  یرادرهش   - ماما نابایخ  وکسا - وکسا ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33222114-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33223433-041 :: 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

هناخراک هناخراک هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیدزاب ، ، دیدزاب ناونع : : ناونع 8282

ناوخ ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود ددع   ددع   22 بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمالسا یروهمج  یللملا  نیب  یاههاگشیامن  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5757986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لصا رد  لماک  حرش  و ...  قمع 45 -  کر 7   - KI-L80XL20A-i100ts - KA-0213Z لدم  KDT نیبرود  - 0404H45 لدم  KDT چیئوس نیمات - : یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهگآ

دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا 
هتسبرادم نیبرود  ندومن  رقتسم  تهج  تازیهجت  بصن  هیهت و 

1101001063000276 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  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 : 
1401/07/19 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  تسویپ  ینف  تاصخشم  طیارش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هطوبرم  سانشراک  دات  دروم  دیاب  رظن  دروم  یالاک 

1999613954 یتسپ :  دک  نارهت ،  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یمئاد  لحم  نارمچ  دیهش  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

21912887-021  ، 21919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22662669-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کرکر - -   KDTKDT نیبرود   نیبرود  -  - KDTKDT چیئوس   چیئوس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 8484
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لدم  HDMI TRANSMETER هاگتسد  - VN0404HB لدم  4K تیفیک اب   HDMI سکیرتام لماش - : تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
V812T و V813T لدم  HDMI RECEIVER هاگتسد  - V812T و V813T

ادص ریواصت و  لاقتنا  طابترا و  تهج  تسویپ  لیاف  قبط  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا 
1201001036000330 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
ادص ریواصت و  لاقتنا  طابترا و  تهج  تسویپ  لیاف  قبط  تازیهجت  - 

طرش دیق و  نودب  ربتعم و  یتناراگ  یاراد 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

هعومجم  1 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هموزر  روتکاف و  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  بصن  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 

الاک لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  روتکاف 20  هیوست 
( یعازخ سدنهم   35911416: یگنهامه نفلت  ) تسا یمازلا  هژورپ  زا  دیدزاب 

یحالف  35914983: سامت هرامش 

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و  ، لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HDMIHDMI هاگتسد   هاگتسد  -  - HDMI  TRANSMETERHDMI  TRANSMETER هاگتسد   هاگتسد  -  - 44KK  تیفیک تیفیک اباب     HDMIHDMI سکیرتام   سکیرتام تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع
V812TV812T وو     V813TV813T لدم   لدم   RECEIVERRECEIVER

8585
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هوزر یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758070 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هوزر  رهش  زا  هطقن  هس  رد  یریوصت  شیاپ  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  نیمات و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091611000001 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هوزر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع  1 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

ناگداچ ناهفصا ،  لیوحت :  لحم 

طیارش دجاو  یقوقح  یقیقح و  صاخشا  زا  ینوناق  تاروسک  همیب و  باستحا  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8576133914 یتسپ :  دک  یرتنالک 12 ،  بنج  ینیمخ - ماما  خ  هوزر - رهش  ناگداچ - ناگداچ ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57702667-031  ، 57702003-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57702626-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5756424( لاوریاف ) کیفارت لرتنک  زکرم  یاهنیبرود  هکبش  تینما  تازیهجت  هحفص 48)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 8686
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  ناوخارف  یا  هلحرمود  مود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

0108380030174DT1 :: یهگآ یهگآ هرامش   تبونهرامش ناوخارف  یهگآ  جرد  خیرات  زا  زور  تدم 14  فرظ  هعجارم   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
مود

سدق  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5757885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ACCESSORIES FOR TUBING HANGERS یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
, .....

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  نیمضت 3.840.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

06134122471 :: نفلت :: setadiran.irنفلت 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

5757885ACCESSORIES FOR TUBING HANGERS(64 هحفص )  accessaccess

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ردانب5756818 ( cctv  ) هتسب رادم  یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاس  ریز  هژورپ  یارجا  رب  هحفص 11)تراظن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ردانب5756821 ( cctv  ) هتسب رادم  یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاس  ریز  هحفص 11)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ACCESSORIES FOR TUBING HANGERSACCESSORIES FOR TUBING HANGERS ناونع : : ناونع 8787
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناوال هقطنم  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5756653 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاضاقت  تسیل  قبط  متیآ   3 رادرمیات - زیرپ  دیلک emergency stop و   - راد غارچ  لبود  تراتسا  پتسا  یتسش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094546000494 زاین :  هرامش 

ناوال هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراف یامزآ  روحم  هدننک  هضرع  عجرم   JRDT-50G01 لدم  A 16 نایرج تدش   V 220 ژاتلو لاتیجید  رمیات  هب  زهجم  قرب  زیرپ  الاک :  مان 

ددع  1 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XB7EA25 لدم یراشف  لصو  عطق و  قرب  دیلک  الاک :  مان 
ددع  4 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
نیشرپ نمیا  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   SIEMENS هدنزاس عجرم   DMA1153 لدم یتسد  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 

ددع  30 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

هگنلردنب ناگزمره ،  لیوحت :  لحم 

دات الاک و  دات  تفایرد , زا  سپ  یتخادرپ  هراق , تالف  تفن  تکرش  هگنل  ردنب  ناگزمره  ناتسا  لیوحت  لحمدشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تبث   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09300930547 دیرخ 02123945325 /  سانشراک  , دریذپیم ماجنا  هامود  زا  رتمک  یلام 

7978118331 یتسپ :  دک  ناوال ،  هریزج  هگنلردنب -  ناتسرهش  ناگزمره -  ناتسا  هگنلردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23945002-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23945524-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح مالعا   :: 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

رادرمیات5756653 زیرپ  دیلک emergency stop و   - راد غارچ  لبود  تراتسا  پتسا  یتسش  هحفص 6)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

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

قیرح5756944 مالعا  دربراک  هلر  نودب  نویسازینوی  یدود  هحفص 28)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

مایپزکرم5757532 نامتخاس  یزکرمرابنا و  ، یزکرم هرادا  قیرح  مالعا  متسیس  یرادهگن  سیورس و  ماجنا 
دیدج

هحفص 28) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ینف5757643 طیارش  تاصخشم و  قباطم  نادمه  ناتسا  رهاطاباب  زکرم  قیرح  مالعا  متسیس  ریمعت 
امرفراک رظان و  تارظن  تسویپ و  لیاف 

هحفص 28) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5757708 مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 28)دیرخ ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

رادرمیات رادرمیات زیرپ   زیرپ وو     emergency s topemergency s top  دیلک دیلک  - - راد راد غارچ   غارچ لبود   لبود تراتسا   تراتسا پتسا   پتسا یتسش   یتسش دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888

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 " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " 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

یرتویپماک5757105 هحفص 32)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ5757627 کالپ  نیبرود  ددع  بصن 2  هحفص 55)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دهشم یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5756774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح یافطا  یوردوخ  هب  ادنویه  وردوخ  یساش  هاگتسد  یزاس 8  یربراک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر غلبم 262/080/000/000/000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح یافطا   یافطا یوردوخ   یوردوخ هبهب   ادنویه   ادنویه وردوخ   وردوخ یساش   یساش هاگتسد   هاگتسد   88 یزاس   یزاس یربراک   یربراک ناونع : : ناونع 8989
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نیوزق ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5756965 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابم هباشم  یباختنا  یالاک  دک  نمض  رد  تسویپ  حرش  تاصخشم و  قبط  یناشن  شتآ  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003203000415 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  بالضاف  بآ و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
لوسپک یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 1 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-1 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

دنزام ناراب  یناشن  شتآ 
ردنلیس 1 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف و شیپ  یراذگراب  - 3 دشابیم هدنشورف  هدهعب  بالضاف  بآ و  تکرش  ات  لمح  هنیزه  - 2 دشابیم یراکزور  یدقن و 45 تروصب  تخادرپ  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  یباختنا  یالاکدک  -4 تسا یمازلا  هناماس  رد  هارمه  نفلت 

3415933648 یتسپ :  دک   ، 4 هرامش مجنپ  ناتسلگ  هچوک  یا  هنماخ  ...ا  تیا  راولب  یادتبا  رصعیلو  هارراهچ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33375522-028  ، 33349057-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33348167-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشابم .دشابم هباشم   هباشم یباختنا   یباختنا یالاک   یالاک دکدک   نمض   نمض ردرد   تسویپ   تسویپ حرش   حرش وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یناشن   یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 9090

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5757085 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ قبط   ) شکاوه لانک  یارجا  دیرخ و  شکاوه و  هچیرد  قیرح و  دض  فانک  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001578000199 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/07/19 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا لحم  زا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یناورسخ یاقآ  سانشراک  ( اب  دیدزاب  یگنهامه  قیقد و  عالطا  تهج 

09354866798  : سامت هرامش 
دشاب یم  هدنشورف  اب  تامدخو  الاک  لاسرا  یاه  هنیزه 

تامدخ الاک و  دات  لیوحت و  زا  دعب  زور   25 زور ،  کچ  هیوست 

9165968844 یتسپ :  دک  دهشم ،  داژن  یمشاه  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33400051-051  ، 33400049-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33400094-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شکاوه شکاوه لانک   لانک یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ وو   شکاوه   شکاوه هچیرد   هچیرد وو   قیرح   قیرح دضدض   فانک   فانک یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5757517 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عبرم رتم  ادص 40  قیرح و  تبوطر  دض  بذاک 60*60  فقس   amf قیاع لیات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645001905 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یحتف موثلک  هدننک  هضرع  عجرم  تسالپ  سراپ  هدنزاس  عجرم  یددع  نتراک 20   60x60 cm زیاس  PVC سنج قارب  دیفس  یفقس  لیات  الاک :  مان 

نتراک 1 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام ود  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: 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

قیرح5756493 ءافطا  یاه  لوسپک  یدروم  تاریمعت  ژراش و  تست ، هحفص 28)تامدخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رادرمیات5756653 زیرپ  دیلک emergency stop و   - راد غارچ  لبود  تراتسا  پتسا  یتسش  هحفص 6)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

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

قیرح5756774 یافطا  یوردوخ  هب  ادنویه  وردوخ  یساش  هاگتسد  یزاس 8  هحفص 6)یربراک  قیرح  ( قیرح

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

قیرح5756944 مالعا  دربراک  هلر  نودب  نویسازینوی  یدود  هحفص 28)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هباشم5756965 یباختنا  یالاک  دک  نمض  رد  تسویپ  حرش  تاصخشم و  قبط  یناشن  شتآ  لوسپک 
.دشابم

هحفص 6) قیرح  ( قیرح

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

شکاوه5757085 لانک  یارجا  دیرخ و  شکاوه و  هچیرد  قیرح و  دض  فانک  یارجا  هحفص 6)دیرخ و  قیرح  ( قیرح

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

تاجن5757488 دادما و  قیرح و  ءافطا  ینمیا ، تامدخ  هئارا  ماجنا  هحفص 6)یراذگاو  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

عبرم عبرم رتم   رتم   4040 ادص   ادص وو   قیرح   قیرح تبوطر   تبوطر دضدض     6060 ** 6060 بذاک   بذاک فقس   فقس   amfamf  قیاع قیاع لیات   لیات ناونع : : ناونع 9292

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

عبرم5757517 رتم  ادص 40  قیرح و  تبوطر  دض  بذاک 60*60  فقس   amf قیاع هحفص 6)لیات  قیرح  ( قیرح

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

مایپزکرم5757532 نامتخاس  یزکرمرابنا و  ، یزکرم هرادا  قیرح  مالعا  متسیس  یرادهگن  سیورس و  ماجنا 
دیدج

هحفص 28) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ینف5757643 طیارش  تاصخشم و  قباطم  نادمه  ناتسا  رهاطاباب  زکرم  قیرح  مالعا  متسیس  ریمعت 
امرفراک رظان و  تارظن  تسویپ و  لیاف 

هحفص 28) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5757708 مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 28)دیرخ ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5758137 ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس  لیمکت  یزادنا و  هار  بصن و   ، هحفص 6)دیرخ قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5757333 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرادم حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ.دشابیم  هباشمدک  ناریا  - مهن هاگشیالاپ  کینورتکلا  تظافح  تازیهجت  یفرصم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع اب 1501  ربارب  متیآ  31 .ددرگ هئارا  تسویپ 

1101097587000062 زاین :  هرامش 
مهن هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LOGITECH هدنزاس عجرم   LOGITECH یتراجت مان   MK220 RF لدم میس  یب  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 
وریپسا دیراورم 

تس 1 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم دانسا و  حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل.دشاب " یم  هباشم  دک  ناریا  - مهن هاگشیالاپ  کینورتکلا  تظافح  تازیهجت  یفرصم  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
(. تسین دات  دروم  دنه  روشک   ) دشاب یم  دات  دروم  نیچ  تخاس  ، یلصا هدنزاس  همانیهاوگ  هئارا  تروص  رد  یمازلا و  تیکیفیترس.ددرگ  هئارا  تسویپ 

7511893651 یتسپ :  دک  مهن ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم.ناگنک  رهشوب - ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31463728-077  ، 31463692-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31463370-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

کینورتکلا تظافح   :: 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

میس5757333 یب  سوم  دیلک و  هحفص  هحفص 71)تس  کینورتکلا  ( کینورتکلا تظافح   تظافح

میس میس یبیب   سوم   سوم وو   دیلک   دیلک هحفص   هحفص تستس   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 " ) " ) 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 دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5757529 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

REED CONTACT LIMIT SWITCH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000152 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
تفن روسرپمک  وبروت  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MINIMAX هدنزاس عجرم   SGT600 لدم یزاگ  نیبروت  هلصفنم  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

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

نارهت یالاک  امیت  یسدنهم  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یمومع  دربراک  یترارح  روتکتد  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناکیتراپ تعنص  دنهس  هدننک  هضرع  عجرم   PARTIKAN FLAME SCANNER یتراجت مان   UV-IR لدم یتخوس  دنچ  هلعش  زاسراکشآ  الاک :  مان 

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

هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   PEPPERL AND FUCHS هدنزاس عجرم   PEPPERL AND FUCHS یتراجت مان   KFD2 لدم هلاناک  گولانآ 1  ریراب  الاک :  مان 
برغ دنیآرف  زیهجت  نیمات  هدننک 

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

هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   PEPPERL FUCHS هدنزاس عجرم   PEPPERL FUCHS یتراجت مان   NJ1.5-8GM-N لدم یترواجم  روسنس  الاک :  مان 
وترپ ورتپ  زیهجت  یناگرزاب  یسدنهم 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5756944 مالعا  دربراک  هلر  نودب  نویسازینوی  یدود  هحفص 28)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5757529REED CONTACT LIMIT SWITCH(71 هحفص روتکتد  ( روتکتد

REED CONTACT LIMIT SWITCHREED CONTACT LIMIT SWITCH ناونع : : ناونع 9494

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5757708 مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 28)دیرخ ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتراک5756937 میس  هحفص 55)ریگدزد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756517 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قبط  یبناج  مزاول  یساکع و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000630 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یمیلس اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   A170 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تساوخرد تساوخرد قبط   قبط یبناج   یبناج مزاول   مزاول وو   یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9595
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ناریا یزکرم  همیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756569 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HDR-1 وئدیو اتید  ردروکر  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004635000105 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
HDR-1 وئدیو اتید  ردروکر  وئدیو  - 

.ددرگ نیزگیاج  هدش  تساوخرد  تاصخشم  اب  یناریا  الاک  دوجو  تروص  رد  تسا  دیرخ  تیولوا  رد  یناریا  یالاک 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشاب یم  هدننک  نیمأت  هدهع  هب  لمح  هنیزه   ) لحم رد  لاس  کی  یتناراگ  اب  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام  کی  رثکادح  باسح  هیوست 

.ددرگن داهنشیپ  نیزگیاج  یالاک 

1967764111 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  میرم  نابایخ  شبن  الدنام  نوسلن  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HDR- 1HDR- 1 وئدیو   وئدیو اتید   اتید ردروکر   ردروکر وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 9696
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مالیا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756841 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  یترارح  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000260000017 زاین :  هرامش 

مالیا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیاف  قبط  یترارح  نیبرود  - 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپ هجو  دشابیم  هدنشورف  هدهعرب ی  یبناج  یاه  هنیزه  هیلکو  لقنو  لمح  هیارک  هدوب  مالیا  هاگشناد  یزکرمرابنازایندروم  یالاک  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دررگیم تخادرپالاک  لیوحتو  داتزا 

6939177111 یتسپ :  دک  مالیا ،  هاگشناد  شهوژپ -  راولب  باجنگناب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32234862-084  ، 32227010-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32227661-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5757019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هزور تخادرپ 45  تسویپ ---  تساوخرد  قبط  تاقلعتم  هارمه  هب  نناک  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000632 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نناک  IXUS80 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 39 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یترارح   یترارح نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9797

هزور هزور   4545 تخادرپ   تخادرپ تسویپ ---  ---  تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   نناک   نناک نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9898
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لیبدرا ناتسا  زاگ  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 07 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5757029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ یراذگراب.ربتعم  یتناراگ  هام  یاراد 18 هاگتسد .  دادعت 45  هب   panasonic 1531 lns نیبرود .تسا  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا تاصخشم  روتکاف و 

1101091432000149 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا نایناب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  کینوساناپ  یتراجت  مان   DMC-TZ7GC لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 45 دادعت : 

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

تاصخشم روتکاف و  شیپ  یراذگراب.ربتعم  یتناراگ  هام  یاراد 18 هاگتسد .  دادعت 45  هب   panasonic 1531 lns نیبرود .تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا

5611581334 یتسپ :  دک  ناسانشراک ،  یرادا  کرهش  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33743880-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33743781-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا یرهطم  یباوختخت  ناتسرامیب 300   :: 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   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5757615 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ شیپ یراذگراب.ربتعم   یراذگراب.ربتعم یتناراگ   یتناراگ هام   هام 1818 یاراد   یاراد هاگتسد .  .  هاگتسد   4545 دادعت   دادعت هبهب     panasonic  panasonic  1531 lns1531 lns نیبرود نیبرود .تسا   .تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع
.تسیمازلا .تسیمازلا تاصخشم   تاصخشم وو   روتکاف   روتکاف

9999

فرصمرابکی فرصمرابکی هحفص   هحفص یحارج -  -  یحارج دربراک   دربراک رادفاک   رادفاک هشارت   هشارت هلول   هلول  - - نامسناپ نامسناپ زاگ   زاگ فرصمرابکی -  -  فرصمرابکی هدش   هدش لیرتسا   لیرتسا قیرزت   قیرزت نزوس   نزوس رسرس   ناونع : : ناونع
نوتالن نوتالن فرصم   فرصم رابکی   رابکی دنوس   دنوس لافطا - - لافطا راردا   راردا هیلخت   هیلخت هسیک   هسیک یپوکسوراپال -  -  یپوکسوراپال نیبرود   نیبرود فرصم   فرصم رابکی   رابکی شکور   شکور  - - لاکیجرسورتکلا لاکیجرسورتکلا

100100
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بسح رب  یراذگ  تمیق  دشابیم  دات  دروم  لخاد  دیلوت  یاه  دنرب  هدش  هدافتسا  لداعم  دک  ناریا  زا  ناتسرامیب  یفرصم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب ددع )  ) دحاو

1101093263000186 زاین :  هرامش 
هیمورا یرهطم   یباوختخت  ناتسرامیب 300  هدننک :  رازگرب 

اهس ینوفلس  هتسب   g 23 قیرزت فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  قیرزت  نزوس  رس  الاک :  مان 
ددع 6400 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
هواک  kg 0/5 ینولیان هتسب   40x40 cm یحارج دربراک  یسیلگنا  هدزناش ال  هرمن 20  هداس  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

هتسب 1000 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

میمرت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   MORIS یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 5  یحارج  دربراک  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 
هبعج 36 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
میمرت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   MORIS یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 7  یحارج  دربراک  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 

هبعج 18 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

یتیگ طارقب  هدننک  هضرع  عجرم   FUZHOU KANGLITE SURGICAL PLASTIC CEMENT هدنزاس عجرم   mm 6 زیاس یحارج  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 
ددع 36 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   NOVATEX هدنزاس عجرم  زیاس 6/5  یحارج  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 

ددع 36 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

نایار رمیلپ  دمراف  هدننک  هضرع  عجرم  رمیلپ  دمراف  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  هبل  ود  لافطا  لدم  لاکیجرسورتکلا  فرصمرابکی  هحفص  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
ورشیپ حارج  ایسآ  هدننک  هضرع  عجرم   AJP یتراجت مان  یددع  کپ 1  یو  هتسب  دک 1170  یکشزپ  یپوکسوراپال  نیبرود  فرصم  رابکی  شکور  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب   cc 100 تیفرظ یکشزپ  لافطا  راردا  هیلخت  هسیک  الاک :  مان 
ددع 5000 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  هنادرم  نوتالن  فرصم  رابکی  دنوس  الاک :  مان 

ددع 3600 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

* هدننک لمع  رادیرخ  یاهتساوخرد  هب  اقیقد  یتسیاب  مرتحم  ناگ  هدننک  تکرش  دشابیم  همیمض  تسویپ  رد  رادیرخ  طیارش  *** هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب ییویلیک  مین  هتسب  بسح  رب  هداس  زاگ  یراذگ  تمیق  دشاب  ددع )  ) دحاو بسح  رب  یراذگ  تمیق 

5714615463 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هار  هس  شبن  یناشاک  هیمورا خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32237077-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32237077-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5757909 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام لقادح 4  باسح  هیوست   . یزکرم نادنز  لحم  رد  لیوحت  هجرد 1 و  عون  زا  تسویپ و  تسیل  قبط  هریغ  نیبرود و  مالقا  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
الاک لیوحت  زا  سپ 

1201003115000157 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

الاک لیوحت  زا  سپ  هام  لقادح 4  باسح  هیوست   . یزکرم نادنز  لحم  رد  لیوحت  هجرد 1 و  عون  زا  تسویپ و  تسیل  قبط  هریغ  نیبرود و  مالقا  هیهت  - 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

تسیل  1 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت زا  سپ  هام  لقادح 4  باسح  هیوست   . یزکرم نادنز  لحم  رد  لیوحت  هجرد 1 و  عون  زا  تسویپ و  تسیل  قبط  هریغ  نیبرود و  مالقا  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش لصاخ  سامت  هرامش 09127875766  هب  ینامیلس  سدنهم  اب  یگنهامه  تهج  افطل.الاک 

3414669547 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  راتسرپ  راولب  نایزورون  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33444300-028  ، 33672144-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33664310-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود مالقا   مالقا هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 10 110 1
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراکزور تدم 45  هب  هیاپ  راهچ  نژولاه و  اب  هارمه   ts06 ای  ts02 نیبرود هراجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001578000198 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09105104870  : سامت هرامش  ( یربکا یاقآ  سانشراک (  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  اب  تامدخو  الاک  لاسرا  یاه  هنیزه 

تامدخ الاک و  دات  لیوحت و  زا  دعب  زور   25 زور ،  کچ  هیوست 

9165968844 یتسپ :  دک  دهشم ،  داژن  یمشاه  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33400051-051  ، 33400049-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33400094-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراکزور یراکزور   4545 تدم   تدم هبهب   هیاپ   هیاپ راهچ   راهچ وو   نژولاه   نژولاه اباب   هارمه   هارمه   ts06ts06 ایای     ts02ts02 نیبرود نیبرود هراجا   هراجا ناونع : : ناونع 102102

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

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

زا 111 ھحفص 78 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yxy6kyda9dvp2?user=37505&ntc=5758004
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5758004?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفارگومرت نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000141 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یسراپ نیون  زومآ  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   HT INSTRUMENT هدنزاس عجرم   THT70h لدم زمرق  نودام  یفارگومرت  نیبرود  الاک :  مان 

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

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسا - هدیدرگ  همیمض  تسویپ  هب  مالقا  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5756424( لاوریاف ) کیفارت لرتنک  زکرم  یاهنیبرود  هکبش  تینما  تازیهجت  هحفص 48)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هتسبرادم5756430 نیبرود  متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  هحفص 11)هیهت ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تساوخرد5756517 قبط  یبناج  مزاول  یساکع و  هحفص 11)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

5756569HDR-1 وئدیو اتید  ردروکر  هحفص 11)وئدیو  نیبرود  ( نیبرود

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

هبعج5756699 -C یسکلف سنج  قرب  هلول   PV سنج رادرایش  تکاد  - یدالوف هلول  - ناشفا قرب  لباک 
- هتسب رادم  نیبرود  - یجورخ 6 اب راد  دیلک  رایس  قرب  زیرپ  یکیتسالپ -

هحفص 55) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رازفا5756707 مرن  هتسب  لباک - تکوس   - PVC سنج هداس  تکاد  هکبش - اتید  چیئوس  هکبش -  لباک 
سیک یکیرتکلا -  کر  هتسب -  رادم  نیبرود  - ریواصت لرتنکو  تراظن  یزکرم  هناماس  سنسیال 

یزیمور لماک  هنایار 

هحفص 55) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ردانب5756818 ( cctv  ) هتسب رادم  یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاس  ریز  هژورپ  یارجا  رب  هحفص 11)تراظن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یفارگومرت یفارگومرت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ردانب5756821 ( cctv  ) هتسب رادم  یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاس  ریز  هحفص 11)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ5756841 لیاف  قبط  یترارح  هحفص 11)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

هزور5757019 تخادرپ 45  تسویپ ---  تساوخرد  قبط  تاقلعتم  هارمه  هب  نناک  هحفص 11)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

هام5757029 یاراد 18 هاگتسد .  دادعت 45  هب   panasonic 1531 lns نیبرود .تسا  هباشم  دکناریا 
.تسیمازلا تاصخشم  روتکاف و  شیپ  یراذگراب.ربتعم  یتناراگ 

هحفص 11) نیبرود  ( نیبرود

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

لاتیجید5757051 هتسب  رادم  هحفص 55)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تازیهجت5757276 هتسبرادم ، یاه  نیبرود  یزاس  دنتسم  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  دیرخ و 
هطوبرم

هحفص 11) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هناخراک5757390 هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 55)دیدزاب ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5757615 - یحارج دربراک  رادفاک  هشارت  هلول   - نامسناپ زاگ  فرصمرابکی -  هدش  لیرتسا  قیرزت  نزوس  رس 
هسیک یپوکسوراپال -  نیبرود  فرصم  رابکی  شکور   - لاکیجرسورتکلا فرصمرابکی  هحفص 

نوتالن فرصم  رابکی  دنوس  لافطا - راردا  هیلخت 

هحفص 11) نیبرود  ( نیبرود

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

ناوخ5757627 کالپ  نیبرود  ددع  بصن 2  هحفص 55)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود5757909 مالقا  هحفص 11)هیهت  نیبرود  ( نیبرود

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

کر5757986 -  KDT نیبرود  - KDT چیئوس هحفص 55)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یراکزور5758004 تدم 45  هب  هیاپ  راهچ  نژولاه و  اب  هارمه   ts06 ای  ts02 نیبرود هحفص 11)هراجا  نیبرود  ( نیبرود

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

5758048HDMI هاگتسد  - 4K تیفیک اب   HDMI سکیرتام تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ،
V812T و V813T لدم  HDMI RECEIVER هاگتسد  - TRANSMETER

هحفص 55) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5758070 شیاپ  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 55)نیمات و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یفارگومرت5758217 هحفص 11)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هب هتسباو  لیبدرا  ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یزرواشک داهج  ترازو 

لیبدرا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5757193 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیبدرا ناتسا  ینامزاس  یاهرابنا  رد  رادقم 10000  هب  هلف  دوک  ینیچ  تراپ  یرودرس و  نیزوت ،  یریگ ،  هسیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001547000007 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

نت 10000 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ دک  لیبدرا ،  ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  یزرواشک  کرهش  لیباروش  یوربور  هاگشناد  نابایخ  لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5618937995 : 

33516204-045  ، 33516208-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33516201-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا لیبدرا ناتسا   ناتسا ینامزاس   ینامزاس یاهرابنا   یاهرابنا ردرد     1000010000 رادقم   رادقم هبهب   هلف   هلف دوک   دوک ینیچ   ینیچ تراپ   تراپ وو   یرودرس   یرودرس نیزوت ،  ،  نیزوت یریگ ،  ،  یریگ هسیک   هسیک ناونع : : ناونع 104104

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5757940 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همدخاب هتعاس  24 الاب هب  لدم 2000 نت  7 ای کارتفیل 5 نیمات  حتف  92 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(09168159953  - 09163134339  – 06134147022  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ ، 

1101093985004876 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/07/19 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینامزاس5757193 یاهرابنا  رد  رادقم 10000  هب  هلف  دوک  ینیچ  تراپ  یرودرس و  نیزوت ،  یریگ ،  هسیک 
لیبدرا ناتسا 

هحفص 82) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

همدخ5757940 اب  هتعاس  24 الاب هب  لدم 2000 نت  7 ای کارتفیل 5 هحفص 82)نیمات  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

همدخ همدخ اباب   هتعاس   هتعاس 2424 الاب الاب هبهب   20002000 لدم   لدم نتنت   77 ایای 55 کارتفیل   کارتفیل نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 105105

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

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

زا 111 ھحفص 82 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دابآ قرغ  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756726 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ارجا دزمتسد  طقف  حلاصم  نودب  یشکدنب (-  هارمه  هب  عبرم  رتم  ژارتم 1300  هب   ( ناخد  ) تخت گنس  اب  یگنس  شوپفک  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش ظاحل 

1101005539000021 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  دابا  قرغ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یرهش تاسیسات  یاههژورپ  تخاس  سیورس :  مان 
عبرمرتم 1300 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3931613133 یتسپ :  دک  جیسب ،  نادیم  دابآ -  قرغ  هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42302223-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42304147-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: 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

یشکدنب5756726 هارمه  هب  عبرم  رتم  ژارتم 1300  هب   ( ناخد  ) تخت گنس  اب  یگنس  شوپفک  هحفص 84)یارجا  دنب  ( دنب هار   هار

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5756569HDR-1 وئدیو اتید  ردروکر  هحفص 11)وئدیو  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یشکدنب یشکدنب هارمه   هارمه هبهب   عبرم   عبرم رتم   رتم   13001300 ژارتم   ژارتم هبهب    ( ( ناخد ناخد  ) ) تخت تخت گنس   گنس اباب   یگنس   یگنس شوپفک   شوپفک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 106106

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مناخ اب  یگنهامه  تهج  - دوش هعجارم  امتح  تسویپ  لیاف  هب  - دشابیم هدنشورف  هدهعب  نیوزق  یا  هقطنم  بآ  ات  لمح  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- دامن لصاح  سامت  09122818754 یناورسخ

1101001107000085 زاین :  هرامش 
نیوزق یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نارواخ زبس  هنارک  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL360G6 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتساوخرد لیاف  قبط  روتکاف  شیپ  امتح  - دوش هعجارم  امتح  تسویپ  لیاف  هب  - دشابیم هدنشورف  هدهعب  نیوزق  یا  هقطنم  بآ  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشابیم یراک  زور  رثکادح 35  یدقن  تروصب  هیوست  تخادرپ و  - دامن لصاح  سامت  09122818754 یناورسخ مناخ  اب  یگنهامه  تهج  - دوش هئارا 

3419743193 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  نابایخ  ینیمخ  ماما  نادیم  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33239655-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33225074-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 107107

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یرادرهش  یاه  هناماس  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005701000240 زاین :  هرامش 

رهشوب ردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هناماس هارمه  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   HPE DL380 G10 لدم یپ  چا  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم راتخم  تاداهنشیپ  زا  مادکره  لوبق  ای  در  رد  اواف  نامزاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیرخ خیرات  زا  یسمش  هام  دشاب 12  هتشاد  ربتعم  یتناراگ  دیاب  الاک 

ینف سانشراک  طسوت  تمالس  تست  الاک و  لیوحتزا  دعب  هتفه  کی  هنیزه  تخادرپ 
نفلت 09173717883

7515988338 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ردنب  یرادرهش  یراولد  یلع  سیئر  هکلف  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33340571-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333333-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یرادرهش   یرادرهش یاه   یاه هناماس   هناماس رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 108108

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مناخ اب  یگنهامه  تهج  - دوش هعجارم  امتح  تسویپ  لیاف  هب  - دشابیم هدنشورف  هدهعب  نیوزق  یا  هقطنم  بآ  ات  لمح  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- دامن لصاح  سامت  09122818754 یناورسخ

1101001107000084 زاین :  هرامش 
نیوزق یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL380 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتساوخرد لیاف  قبط  روتکاف  شیپ  امتح  - دوش هعجارم  امتح  تسویپ  لیاف  هب  - دشابیم هدنشورف  هدهعب  نیوزق  یا  هقطنم  بآ  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشابیم یراک  زور  رثکادح 35  یدقن  تروصب  هیوست  تخادرپ و  - دامن لصاح  سامت  09122818754 یناورسخ مناخ  اب  یگنهامه  تهج  - دوش هئارا 

3419743193 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  نابایخ  ینیمخ  ماما  نادیم  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33239655-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33225074-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5757059 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DL380DL380 لدم   لدم هنایار   هنایار هکبش   هکبش رورس   رورس ناونع : : ناونع 109109

یروخ یروخ یاچ   یاچ سرورس   سرورس ناونع : : ناونع 1101 10

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تفن و یرادرب  هرهب  تکرش  مرآ  بسچرب  بصن  دیلوت و  اب  تسویپ  دادعت  ینف و  تاصخشم  قبط  یروخ  یاچ  سرورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا هیارک  شیپ  تروصب  هنومن  لاسرا  نوراکزاگ . 

1101092544001410 زاین :  هرامش 
نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

فورظم تالآ  ینیچ  یتراجت  مان  دیدج  میرم  لدم  ینیچ  دیفس  ناجنف  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
اکیرود زیاس 21  کیمارس  ینیچ  سنج  یتسد  شیپ  باقشب  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

لیتسا بان  یددع  ییاوقم 6  هبعج  هداس  کیسالک  لیتسا  یروخ  هویم  لاگنچ  الاک :  مان 
تسد 60 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
نازاس تعنص  یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج  لیتسا  رد  اب  نیگن  یا  هشیش  شاپ  رکش  الاک :  مان 

ددع 120 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

دوصقم ینیچ  یتراجت  مان  یددع  یگنر 24  نتراک  نیتالپ  گنر  ربلد  حرط  هداس  درگ  ینیچ  نادنق  الاک :  مان 
نتراک 120 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
تراجت نیورآ  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  لیتسا  نیون  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 6  هتسب  یدنب  هتسب  عون  لیتسا  یروخ  هویم  وقاچ  تس  الاک :  مان 

سلطا
تس 60 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
نیشرپ ییالط  باتفآ  یناگرزاب  یدیلوت و  کسالف  یددع  هتسب 6  یروخ  یاچ  قشاق  الاک :  مان 

هتسب 60 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

نیشرپ ییالط  باتفآ  یناگرزاب  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   FELLASK یتراجت مان  نتراک  یا  هناوتسا  لیتسا   Lit 1 کسالف الاک :  مان 
ددع 120 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رارق مالعتسا  هدنرب  رایتخا  رد  نوراک  تکرش  مرآ.تسا  ههام  یرابتعا و 3  تخادرپ  هوحن  .دشاب  یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  تیلوئسم  هنیزه و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفردهاوخ

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177697-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5757983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CL 1000 - Aten 16-Port VGA KVM ربمان تراپ  اب   Aten Single Rail LCD Console لماش - : رورس  قاتا  رازفا  تخسو  تاقلعتم  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  و ...   - Cat 6 UTP Legrand تروپ هکبش 24  لنپ  چپ   - CS1316 ربمان تراپ  اب   Switch

رورس قاتا  رازفا  تخسو  تاقلعتم  تهج :  اهب  مالعتسا 
1201009003000155 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  هب  ینف  تاصخشمو  تمیق  داهنشیپ  گرب  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
نت / ددع / هاگتسد  4 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

هیمورا یبرغ ،  ناجیابرذآ  لیوحت :  لحم 

یکینورتکلا تروص  هب  داتس )  تلود (  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  سپس  ددرگ  اضما  رهم و  لیمکت ،  تمرفربارب  تمیق  داهنشیپ  گرب   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( .ددرگ یرازگراب 

5715658479 یتسپ :  دک  تارباخم ،  عطاقت  هب  هدیسرن  قباس ) قرب  مانمگ (  نازابرس  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31104360-044  ، 33449002-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33469133-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا رازفا   رازفا تخس   تخس وو   تاقلعتم   تاقلعتم نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 11 11 1 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  لسن 10 ) یپ  چا  )HP G10 رورس اب  راگزاس  دراه  ددع  دیرخ 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001046000270 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  اب  قباطم  لسن 10 ) یپ  چا  )HP G10 رورس اب  راگزاس  دراه  ددع  دیرخ 4  - 

حلصم  07132142802
یدومحم  07132142703

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
ددع  4 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحم ددرگ  هئارا  تسویپ  هب  هدش  تساوخرد  یالاک  روتکاف  شیپ  امازلا  دشابیم  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  هیوست 2  تخادرپ و  نامز  تدم  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  .دشاب  یم  سراف  یا  هقطنم  قرب  تکرش  رابنا  الاک  لیوحت 

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

32142703-711  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: 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

هنایار5756471 هحفص 84)رورس  رورس  ( رورس

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

تسویپ5756546 تسیل  قبط  یرادرهش  یاه  هناماس  رورس  هحفص 84)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رورس5756729 یرازفا  تخس  لفق  اب  بو  تحت  ینارمع  رازفا  مرن  هحفص 12)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5756753DL380 لدم هنایار  هکبش  هحفص 84)رورس  رورس  ( رورس

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

یروخ5757059 یاچ  هحفص 84)سرورس  رورس  ( رورس

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

رورس5757983 قاتا  رازفا  تخس  تاقلعتم و  هحفص 84)نیمات  رورس  ( رورس

(( 1010 لسن   لسن یپیپ   چاچا   )) HP G10HP G10 رورس   رورس اباب   راگزاس   راگزاس دراه   دراه ددع   ددع   44 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1121 12

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

کر5757986 -  KDT نیبرود  - KDT چیئوس هحفص 55)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لسن 10)5758229 یپ  چا  )HP G10 رورس اب  راگزاس  دراه  ددع  هحفص 84)دیرخ 4  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5757113 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دامرف هعلاطم  امتح   ) تسویپ تسیل  قباطم  یتساوخرد  رادقم  حرش و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034003738 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لرتنک دنیارف  قیقد  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   PRESSURE GAUGE یتراجت مان  لدم 232.50  یتعنص  جنسراشف  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هدیا سیدنت  نیتبآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LEVEL SENSOR یتراجت مان   MPM4700 لدم روسنس  ورکیام  جنس  قمع  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   TRAVEL SENSOR 45K FOR POSITIONER تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
راک هرهب  نویساموتا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SENSOR یتراجت مان  زاساوه  هاگتسد   TLD2 یلاناک ترارح  روسنس  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ات لمح  هنیزه  .دشاب  یمن  یسررب  لباق  یلام  / ینف کرادم  دقاف  تاداهنشیپ  .ددرگ  هئارا  تسویپ  یاضاقت  حرش  ساسا  رب  یلام  / ینف تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ دیق  یلام  / ینف تاداهنشیپ  رد  افطل  دشاب ، یم  تساوخرد 0130342  هرامش  .دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هیولسع  سراپ  زاگ  تفن و  تکرش  برد 

7511883557 یتسپ :  دک  دیرخ ،  هرادا  تاکرادت  دحاو  سراپ  زاگ  تفن و  یتایلمع  هقطنم  هیولسع  رهشوب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83768220-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاساوه زاساوه هاگتسد   هاگتسد   TLD2TLD2 یلاناک   یلاناک ترارح   ترارح روسنس   روسنس روسنس -  -  روسنس ورکیام   ورکیام جنس   جنس قمع   قمع یتعنص -  -  یتعنص جنسراشف   جنسراشف ناونع : : ناونع 113113

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: YPGMC-82-1401-602-خ یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش عورش 11-07-1401 19-07-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5757396 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یترارح و قرب  یصصخت  ردام  تکرش  زا  ینف  هیدات  همان  نتشاد  طرش  هب  لخاد ) تخاس  یلخاد (  دنرب  ای  نشیربیو  روسنس  لباک  روسنس و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلخاد 551  یبجر  سدنهم  ینف  سانشراک  رگید  یاههاگورین  ینف  هیدات 

لرتنک  قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم   RTD یاهروسنس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003147 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناکیتراپ تعنص  دنهس  هدننک  هضرع  عجرم  ید  یت  رآ  ناکیتراپ  یتراجت  مان   RTD PT100-PT1000 لدم یترارح  امد  روسنس  الاک :  مان 

ددع 28 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32943736-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: 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

هاگتسد5757113  TLD2 یلاناک ترارح  روسنس  روسنس -  ورکیام  جنس  قمع  یتعنص -  جنسراشف 
زاساوه

هحفص 91) روسنس  ( روسنس

(( لخاد لخاد تخاس   تخاس یلخاد (  (  یلخاد دنرب   دنرب ایای   نشیربیو   نشیربیو روسنس   روسنس لباک   لباک وو   روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 1141 14

یترارح یترارح امد   امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 115115

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5757396( لخاد تخاس  یلخاد (  دنرب  ای  نشیربیو  روسنس  لباک  هحفص 91)روسنس و  روسنس  ( روسنس

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

5757529REED CONTACT LIMIT SWITCH(71 هحفص روتکتد  ( روتکتد

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

یترارح5758261 امد  هحفص 91)روسنس  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناجنز یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756734 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع   1 ولبات  = لسار  لدم  چیئوس  سراپ  تلوولیک  دیلک 20  لپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ .دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  نیورق  رد  لیوحت  لمح و  هنیزه 

1101001313000158 زاین :  هرامش 
ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم  کت  یگل  یتراجت  مان   CLASSIC200 لدم یکشم  میس  اب  دیلک  هحفص  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یزیورپ 09128801191 سدنهم  سانشراک :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یشابهد 09127838671 یزادرپراک : 

4513733685 یتسپ :  دک  ناجنز ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  - تارادا عمتجم  زا  رتالاب  - گنزاواگ هداج  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33239826-028  ، 33145900-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33145852-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلوولیک تلوولیک   2020 دیلک   دیلک لپلپ   یکشم - - یکشم میس   میس اباب   دیلک   دیلک هحفص   هحفص ناونع : : ناونع 1161 16

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756742 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 1401  - چیئوس  / UTM هاگتسد دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( مالعتسا دانسا  رد  جردنم  تاصخشم  ) تسویپ تسیل  قبط 

1101005387000054 زاین :  هرامش 
نادابا ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

رتویپماک سالیگ  هدننک  هضرع  عجرم   FORTIGATE یتراجت مان   FG-200E لدم لاوریاف   UTM هاگتسد الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  تتاکرادت  هناماس  رتسب  رد   ... تمیق و داهنشیپ  کرادم ، مالقا ، زیر  تادنتسم ،  هیلک  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
: دامرف لصاح  سامت  لیذ  هرامش  اب  تاعالطا  بسک  تهج 

یناعنک یاقآ 
09300044340

6319715473 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  - یرتم یس  یرادتبا  - یراقفلاوذ یوک  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53384026-061  ، 53384014-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53384014-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف   UTMUTM  هاگتسد هاگتسد ناونع : : ناونع 1171 17
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاهلیاف  قبط  هکبش  لباک  یتارباخم و  چئیوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشابیم هباشم  اهدکناریا 

.دامن هئارا  لخاد  تخاس  یالاک  ندوب  دوجوم  تروص  رد  افطل 
1101093228001351 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   N100.607 لدم  m 305 لوط  UTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 

نتراک 610 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نایناریا نودیلک  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO هدنزاس عجرم   WS-C2960CX-8TC-L لدم یتارباخم  متسیس  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفن تکرش  رابنا  برد  لیوحت 

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

52622683-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم متسیس   متسیس چیئوس   چیئوس ---- UTP CAT6 LSZHUTP CAT6 LSZH  هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 118118
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زاوها نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5757038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ws-c2960 x-24 ps-l چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000141000213 زاین :  هرامش 

نیمار یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
دروی تراجت  تسچ  یچ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان  لدم 2960  تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یراذگراب  تمیق  تاصخشم  قبط  لحم و  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6341773637 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  - یناثالم - یواب ناتسرهش  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36524336-061  ، 36522008-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36522425-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5757445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاعالطا  قباطم  شزرل  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092134000356 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ELLIOT روتارنژ لزید  یکدی  تسویپ  تاعالطا  قباطم  شزرل  چیئوس  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  ۀیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37291033-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ws-c2960  x-24 ps - lws-c2960  x-24 ps - l چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 1191 19

شزرل شزرل چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 120120
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5757590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/03 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ تاصخشم  قبط  ) لاکیناکم چیئوس  ناونع : 

14012608 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/10 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5757769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاکیناکم لاکیناکم چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 12 112 1

-- L90L90 ونر   ونر روتوم   روتوم تراتسا   تراتسا چیئوس   چیئوس یدیلوت   یدیلوت هعطق   هعطق دیلک   دیلک کیلوردیه - - کیلوردیه راد   راد جنلف   جنلف یایا   هناورپ   هناورپ یتعنص   یتعنص ریش   ریش روخراچآ - - روخراچآ کیلوردیه   کیلوردیه گنلیش   گنلیش ناونع : : ناونع
زاف زاف هسهس   روتوم   روتوم ورتکلا   ورتکلا دربراک   دربراک هعطق   هعطق روتور   روتور

122122
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تسویپ لیاف  هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110159  هرامش  رارد ) ریات  مزاول   ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم 

1101093985004894 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دبنگ هس  یرباص  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   mm 32 زیاس روخراچآ 50  کیلوردیه  گنلیش  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
دبنگ هس  یرباص  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   mm 32 زیاس روخراچآ 55  کیلوردیه  گنلیش  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

یاهتلاح رد  نایرج  لصو  ای  عطق  دربراک   bar 25 راشف  mm 800 زیاس نکشن  ندچ  سنج  یا  هنزو  کیلوردیه  راد  جنلف  یا  هناورپ  یتعنص  ریش  الاک :  مان 
باریم هدننک  هضرع  عجرم  باریم  یتراجت  مان  یرارطضا 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

سراپ ونر  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف   RENAULT هدنزاس عجرم   L90 ونر روتوم  تراتسا  چیئوس  یدیلوت  هعطق  دیلک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
سراپ ونر  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف   RENAULT هدنزاس عجرم   L90 ونر روتوم  تراتسا  چیئوس  یدیلوت  هعطق  دیلک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

کدی ادزم  یتراجت  مان  پیت 3  ادزم 3  نامرف  یور  شخپ  ویدار  هعطق  دیلک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
سراپ ونر  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف   RENAULT هدنزاس عجرم   L84 ونر زمرت  رتسوب  اوه  مویکو  یکدی  هعطق  گنلیش  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

وردوخ سلطا  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   KIA MOTORS هدنزاس عجرم   Mohave-HM لدم ایک  روتوم  هب  اوه  یدورو  هعطق  گنلیش  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هانپ مدقم  اضر  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   RMP یتراجت مان  زاف  هس  روتوم  ورتکلا  دربراک   160M2 لدم هعطق  روتور  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

شخب ناوت  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم  ناروآون  یتراجت  مان  سنودا  لدم  یراوید  هفرطود  یپارتویزیف  یلوپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/30 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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رازفا5756707 مرن  هتسب  لباک - تکوس   - PVC سنج هداس  تکاد  هکبش - اتید  چیئوس  هکبش -  لباک 
سیک یکیرتکلا -  کر  هتسب -  رادم  نیبرود  - ریواصت لرتنکو  تراظن  یزکرم  هناماس  سنسیال 

یزیمور لماک  هنایار 

هحفص 55) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تلوولیک5756734 دیلک 20  لپ  یکشم - میس  اب  دیلک  هحفص 93)هحفص  چیئوس  ( چیئوس

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

لاوریاف5756742  UTM هحفص 93)هاگتسد چیئوس  ( چیئوس

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

5756853 ( تسا هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ لیاف  قباطم  ویتکا  هکبش  هحفص 32)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5756863Cisco C9200l Switch (48 Port POE) Part Number : تسا هباشم  دک  ناریا 
C9200 - 48P - 4G - E

هحفص 32) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتارباخم5756926 متسیس  چیئوس  -- UTP CAT6 LSZH هکبش هحفص 93)لباک  چیئوس  ( چیئوس

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

5757038ws-c2960 x-24 ps-l هحفص 93)چیئوس چیئوس  ( چیئوس

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

یرتویپماک5757105 هحفص 32)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

شزرل5757445 هحفص 93)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

لاکیناکم5757590 هحفص 93)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

هکبش5757639 چیئوس  هحفص 32)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هعطق5757769 دیلک  کیلوردیه - راد  جنلف  یا  هناورپ  یتعنص  ریش  روخراچآ - کیلوردیه  گنلیش 
زاف هس  روتوم  ورتکلا  دربراک  هعطق  روتور  -L90 ونر روتوم  تراتسا  چیئوس  یدیلوت 

هحفص 93) چیئوس  ( چیئوس

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

کر5757986 -  KDT نیبرود  - KDT چیئوس هحفص 55)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

52444345 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/07/21هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/07/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5758182 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریگ چوس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسا5757416 هباشم  دک  ناریا  دشاب  یم  تسویپ  لیاف  اب  قباطم  راک  روتسدو  هحفص 32)الاک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ریگ5758182 هحفص 100)چوس  چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ریگ ریگ چوس   چوس ناونع : : ناونع 123123
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ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ مالعتسا  قیقد  تاصخشم  قبط   ) یتوص قیاع  موف  همست و  لماش  روتارنژ  لزید  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092372000355 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نوسیک هدننک  هضرع  عجرم   PERKINS یتراجت مان   Perkins 4008TAG 2A روتارنژ لزید  هعطق  همست  الاک :  مان 

ددع 87 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ لاسرا  لماک  روطب  الاک  طوبرم ، دحاو  سانشراک  طسوت  دات  زا  سپ  دوش و  لاسرا  الاک  هنومن  ًامتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هفاضا  تسویپ  هب  دوجو  تروص  رد  الاک  ینف  تاصخشم 

دوش ءاضما  رهم و  ییوشلوپ  هماندهعت  اهب و  مالعتسا  طیارش  تمیق و  داهنشیپ  مالعتسا  مرف 

6357147757 یتسپ :  دک  یتسپ 533 ،  قودنص  ینیمخ  ماما  ردنب  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52116553-061  ، 5211118-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52110000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5757001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  هباشم  دک  ناریا  یریوصت  یتوص  لیاسو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091416000156 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
وکین سراف  ناگنازرف  هدننک  هضرع  عجرم   BENQ یتراجت مان   5J0614021 لدم روتکژورپ  ویدیو  صوصخم  میس  نودب  هدنهد  لاقتنا  الاک :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33184422-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33184466-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتوص یتوص قیاع   قیاع موف   موف وو   همست   همست لماش   لماش روتارنژ   روتارنژ لزید   لزید تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 124124

دوش دوش هعجارم   هعجارم یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف هبهب   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یریوصت   یریوصت یتوص   یتوص لیاسو   لیاسو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 125125
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ناهفصا دحاو  رثوک  یتحایس  یگنهرف  یاه  عمتجم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( رهش کلم  )

ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/16هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهج فصن   :: عبنم خرومعبنم هبنشراهچ  زور  تعاس 16  ات  رثکادح   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5757041 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/07/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم و ضرع 10٫5  رتم  لوط 43  هب  یرگید  رتم و  عافترا 4  رتم و  ضرع 11٫5  رتم و  لوط 41  هب  یداعبا  رد  یششوپ ) اپرخ   ) هلوس هعطق  ود  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
توص و ییانشور ، هناماس  قرب ، ولبات  یتشادهب ، سیورس  مامح و  نکتخر ، پاش ، یفاک  تیریدم  رتفد  نلاس ، لماش  عبرمرتم  یبیرقت 900  تحاسم  ابرتم  عافترا 4 

.دیامن  هریغ 
نابایخ یناخیلع ، دیهش  نادیم  رهش ، کلم  ناهفصا  : یناشن هب  رهش  کلم  رثوک  یرگشدرگ  عمتجم  رد  عقاو  یزاسندب  نلاس  یربراک  اب  هلوس  هعطق  ود  ثادحا  - 

رهش  کلم  رثوک  یرگشدرگ  یگنهرف  عمتجم  رهش ، کلم  یزابرهش  هب  هدیسرن  یبرغ ، ناتسراهب 
.دشاب یم  لاقتنا ) یرادرب و  هرهب  تخاس ، )BOT دادرارق بلاق  رد  قوف  هژورپ  هتفرگ  تروص  تاعلاطم  هب  هجوت  اب  یراذگاو ، لدم  - 

غلبم ناوخارف  عوضوم  رد  تکرش  تهج  : ناوخارف رد  تکرش  هدرپس  نازیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دقن هجو  زیراو  دیئات ب - دروم  یاه  کناب  زا  یکناب  همان  تنامض  فلا -  : تروص هب  تسیاب  یم  هک  .دشاب  یم   1/000/000/000

لایر غلبم 2/000/000  ناوخارف  دانسا  تفایرد  تهج 

رهش کلم  رثوک  یرگشدرگ  یگنهرف  عمتجم  رهش ، کلم  یزابرهش  هب  هدیسرن  یبرغ ، ناتسراهب  نابایخ  یناخیلع ، دیهش  نادیم  رهش ، کلم  ناهفصا ،  :: سردآ سردآ
رثوک یاهلته  هورگ  کالپ 137  کارا ،  نابایخ  یوربور  یلام ، رهشناریا ش  نابایخ  نارهت ،

یلام یرادا و  دحاو   031-34447007-9 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتوص5756437 قیاع  موف  همست و  لماش  روتارنژ  لزید  هحفص 100)تازیهجت  توص  ( توص

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

5756569HDR-1 وئدیو اتید  ردروکر  هحفص 11)وئدیو  نیبرود  ( نیبرود

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

یتسویپ5756841 لیاف  قبط  یترارح  هحفص 11)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

دوش5757001 هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  هباشم  دک  ناریا  یریوصت  یتوص  لیاسو  هحفص 100)دیرخ  توص  ( توص

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

یزاسندب5757041 نلاس  یربراک  اب  هلوس  هعطق  ود  ثادحا  یششوپ - ) اپرخ   ) هلوس هعطق  ود  هحفص 100)ثادحا  توص  ( توص

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

یریوصتو5757140 یتوص  ویشرآ  پیلک و  نیودتو  هحفص 12)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیبرود5757909 مالقا  هحفص 11)هیهت  نیبرود  ( نیبرود

یزاسندب یزاسندب نلاس   نلاس یربراک   یربراک اباب   هلوس   هلوس هعطق   هعطق ودود   ثادحا   ثادحا یششوپ - ) - ) یششوپ اپرخ   اپرخ  ) ) هلوس هلوس هعطق   هعطق ودود   ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 126126
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5758048HDMI هاگتسد  - 4K تیفیک اب   HDMI سکیرتام تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ،
V812T و V813T لدم  HDMI RECEIVER هاگتسد  - TRANSMETER

هحفص 55) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756693 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتفه ود  هیوست  .IT دات زا  سپ  دیرخ.یتکرش  ریغ  یلصا  یتناراگ  یاراد.سالپ  یج  چنیا  روتینام 22  ددع  7 .هباشم دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ.لیوحت  زا  سپ 

1101090614000922 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ.لیوحت زا  سپ  هتفه  ود  هیوست  .IT دات زا  سپ  دیرخ.یتکرش  ریغ  یلصا  یتناراگ  یاراد.سالپ  یج  چنیا  روتینام 22  ددع  7 .هباشم دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  روتکاف 

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

61192709-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سالپ سالپ یجیج   چنیا   چنیا   2222 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 127127
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ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756832 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درادناتسا یلصا  هاگتسد  دادعت 6 تسیل  ینف  تاصخشم  قبط  روتینامو  سوم   - دربیک  - سیک لماش  لماک  هنایار  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راد تنامض 

1101091936000405 زاین :  هرامش 
ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتخادرپو تسا  هدننک  نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزهو  تسا  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیقو  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
این قیدص  سامت 09173698144 نفلت  دشاب  یم  هتبثم  دانسا  هئاراو  الاک  لیوحت  زا  سپ 

7919915519 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  یرادرهش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347003-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنامض تنامض درادناتسا   درادناتسا یلصا   یلصا هاگتسد   هاگتسد 66 دادعت   دادعت تسیل   تسیل ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط روتینامو   روتینامو سوم   سوم  - - دربیک دربیک  - - سیک سیک لماش   لماش لماک   لماک هنایار   هنایار متسیس   متسیس ناونع : : ناونع
راد راد

128128
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ناخربز ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تسا هباشم  دک  ناریا  - تسویپ تاصخشم  اب  هفاضا  سومو  روبیک  ددع  روتینامددعودو و9  هنایار  لماک  متسیس  هاگتسدکی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09153523042 -.-. هدنشورفاب لمح  هنیزه  ههام - هیوست 4

1101095299000026 زاین :  هرامش 
ناخربز ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

یعیبر نیسحلادبع  هدننک  هضرع  عجرم   GENUX یتراجت مان   in 19 زیاس  LCD لدم هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
رادافو دمحا  هدننک  هضرع  عجرم   MEDIA لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

ناخربز رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهاشم تسویپ.ددرگیم  عوجرم  تروصنیا  ریغرد  دشاب  هطوبرم  دحاو  دات  هبدیابو  تسویپ  تسیل  قبط  سانجا.ددرگ  یرازگرابروتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ

9346114885 یتسپ :  دک  یوضر ،  هعقب ی  بنج   – ینیمخ ماما  راولب   – هاگمدق رهش   – ناخربز ناتسرهش  ناخربز ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43224518-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43223872-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سومو سومو روبیک   روبیک ددع   ددع وو99   روتینامددعودو   روتینامددعودو هنایار   هنایار لماک   لماک متسیس   متسیس هاگتسدکی   هاگتسدکی ناونع : : ناونع 129129
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داباهم ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5756984 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنیرپ رتوپماک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000247000105 زاین :  هرامش 

داباهم نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( GAMA(B-2039 لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
یئ هطلاس  هداز  یجاح  رفعج  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   NFH 1214 لدم سکف  رنکسا و  رتنیرپ و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب یم  تسویپ  هگرب  تاصخشم  ربارب  زاین  دروم  یاه  هاگتسد  دشاب  یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  زکرم  نیا  ینف  سانشراک  دات  زا  دعب  ههام و  هس  تروصب  تخادرپ 

.دشاب یم  تسویپ  هب  اه  هاگتسد  تاصخشم  دیرخ و  تساوخرد  هگرب 

 : یتسپ دک  داباهم ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  یبونج  علض  روپ  هللادبع  دیهش  راولب  داباهم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5913754841

42334086-044  ، 42223500-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42226464-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنیرپ رتنیرپ وو   رتوپماک   رتوپماک ناونع : : ناونع 130130
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ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5757046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درادناتسا یلصا  هاگتسد  دادعت 2 تسیل  ینف  تاصخشم  قبط  روتینامو  سوم   - دربیک  - سیک لماش  لماک  هنایار  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راد تنامض 

1101091936000406 زاین :  هرامش 
ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( GAMA(B-2039 لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتخادرپو تسا  هدننک  نیمات  اب  ناتسامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزهو  تسا  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیقو  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
این قیدص  نفلت 09173698144 دشاب  یم  هتبثم  دانسا  هئاراو  الاک  لیوحت  زا  سپ 

7919915519 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  یرادرهش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347003-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنامض تنامض درادناتسا   درادناتسا یلصا   یلصا هاگتسد   هاگتسد 22 دادعت   دادعت تسیل   تسیل ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط روتینامو   روتینامو سوم   سوم  - - دربیک دربیک  - - سیک سیک لماش   لماش لماک   لماک هنایار   هنایار متسیس   متسیس ناونع : : ناونع
راد راد

131131
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نادمه ناتسا  یعامتجا  نیمات  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 08 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5757063 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ای نفلت 08132514172  هرامش  اب  ماهبا  دوجو  تروصرد  هدوب  تسویپ  لیاف  تاجردنم  قباطم  تاصخشم.تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامرف لصاح  سامت   08132514175

1101006003000005 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ماس هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   S24RF625 لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
کینورتکلا

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرادا لحم  رد  تازیهجت  لیوحت  هدوب ، یناریا  تسویپ و  لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  اب  قبطنم  تسیاب  یم  تاداهنشیپ  .تسا و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  دنوسهاش  یاقآ  هرامش 09183518522  اب  ماهبا  دوجو  تروصرد  ملاس  حیحص و  تروص  هب  نادمه  لک 

6517673166 یتسپ :  دک  هللادبع ،  هداز  ماما  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32515924-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32512188-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

inin زیاس  2424   زیاس   LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 132132
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: 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 15 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5757243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا دنمشهاوخ  مالعتسا 09360899985  طیارش  تیاعر  اب  دوش  هداد  یلک  تمیق  - ددع چنیا 10 یج 24  لاروتینامدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هداد  ناریدام  یتناراگاب  یج  لا  یارب  تمیق 

1201001380000027 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  10 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5183717333 یتسپ :  دک  هار ،  فصن  هب  هدیسرن  نمهب  نابایخ 22  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34443023-041  ، 34449250-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34446005-041 :: 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

یناشن5756452 شتآ  روتینام  هحفص 28)تاعطق  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

سالپ5756693 یج  چنیا  هحفص 103)روتینام 22  روتینام  ( روتینام

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

دادعت5756832 تسیل  ینف  تاصخشم  قبط  روتینامو  سوم   - دربیک  - سیک لماش  لماک  هنایار  متسیس 
راد تنامض  درادناتسا  یلصا  هاگتسد  6

هحفص 103) روتینام  ( روتینام

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

سومو5756885 روبیک  ددع  روتینامددعودو و9  هنایار  لماک  متسیس  هحفص 103)هاگتسدکی  روتینام  ( روتینام

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

رتنیرپ5756984 هحفص 103)رتوپماک و  روتینام  ( روتینام

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

دادعت5757046 تسیل  ینف  تاصخشم  قبط  روتینامو  سوم   - دربیک  - سیک لماش  لماک  هنایار  متسیس 
راد تنامض  درادناتسا  یلصا  هاگتسد  2

هحفص 103) روتینام  ( روتینام

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

5757063in 24 زیاس  LED هحفص 103)روتینام روتینام  ( روتینام

ددع ددع 1010 چنیا   چنیا یجیج  2424   لاروتینامدیرخ   لاروتینامدیرخ ناونع : : ناونع 133133
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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

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

ددع5757243 چنیا 10 یج 24  هحفص 103)لاروتینامدیرخ  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم5756430 نیبرود  متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  هحفص 11)هیهت ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تازیهجت5757276 هتسبرادم ، یاه  نیبرود  یزاس  دنتسم  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  دیرخ و 
هطوبرم

هحفص 11) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هناخراک5757390 هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 55)دیدزاب ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کر5757986 -  KDT نیبرود  - KDT چیئوس هحفص 55)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5757004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک نلاس  زیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090930000092 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نایناریا  اردص  نیون  یاهیروآ  نف  نارگ  لیلحت  هاگیاپ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SADRA SM50 لدم سنارفنک  نوفورکیم  الاک :  مان 

نایناریا اردص  نیون  یاهیروآ  نف  نارگ  لیلحت  هاگیاپ 
ددع 15 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

2پ12 افش راولب  دهشم  سردا  هب  الاک  لاسرا  دشابیم 4- ههام  الاک 3  هیوست  دشابیم 3- هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشابیم 2- یلصا  الاک  دک  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یتسویپ  کرادم  رد  لماک  تاصخشم  دشابیم 5-

9177899191 یتسپ :  دک  نامرد ،  تنواعم  تمالس -  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  یوربور  یروکف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795030-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38794468-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سنارفنک نوفورکیم   :: 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

سنارفنک5757004 هحفص 110)نوفورکیم  سنارفنک  ( سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   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

هربراک5756487 هلاس و 30 هس  سنسیال  اب   select هخسن  kaspersku هکبش تحت  سوریو  یتنآ 
دشابیم هباشم  دک  ناریا  لاس -  هس  یارب  ینف  ینابیتشپ  هارمه  هب 

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاوریاف5756491 هحفص 12)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسا5756543 زکرم   17 رد یهد  تبون  متسیس  یزادنا  هارو  هحفص 12)بصن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

.دشاب5756586 یم  یضرف  دک  ناریا  ( تسویپ طیارش  قبط  )vpls یلخاد طابترا  سیورس  هحفص 12)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم ناونع : : ناونع 134134
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یلنسرپ5756697 تاعالطا  یزاس  هچراپکی  تحت DOS و   MIS یاهرازفا مرن  تاعالطا  هحفص 12)تروناک  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5756707 مرن  هتسب  لباک - تکوس   - PVC سنج هداس  تکاد  هکبش - اتید  چیئوس  هکبش -  لباک 
سیک یکیرتکلا -  کر  هتسب -  رادم  نیبرود  - ریواصت لرتنکو  تراظن  یزکرم  هناماس  سنسیال 

یزیمور لماک  هنایار 

هحفص 55) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رورس5756729 یرازفا  تخس  لفق  اب  بو  تحت  ینارمع  رازفا  مرن  هحفص 12)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یبناج5756766 تازیهجت  هنایار و  ، رازفا مرن  ، هکبش یرادهگن  ریمعت و  هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

راویتلآ5756773 ویارد  دربراک   YPM102E درب -ABB Drive Studio رازفا هحفص 12)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسا5756834 زکرم   17 رد یهد  تبون  متسیس  یزادنا  هارو  هحفص 12)بصن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هناخوراد5756920 رازفا  مرن  هحفص 12)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5757232 تسیل  قبط  رختسا  رازفا  مرن  هارمه  هب  یکینورتکلا  لفق  هحفص 12)تازیهجت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5757275ECE یگدروخ یصصخت  رازفا  هحفص 25)مرن  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هیاپ و5757452 یحارط  هناماس  ناونع  رازفا  مرن  هتسب   (- یگدننار ییامنهار و   ) یکیفارت یاهولبات 
یکیفارت یاهولبات  نویسادنوف 

هحفص 48) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

شیامن5757489 تیریدم  رازفا  مرن  سنسیال  ددع  هارمه 3  هب  سیک  ددع  هحفص 12)3  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5758143fortigete 600e لاوریاف هحفص 12)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5756424( لاوریاف ) کیفارت لرتنک  زکرم  یاهنیبرود  هکبش  تینما  تازیهجت  هحفص 48)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت
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