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

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 9  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 12  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 17

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 18

140 1140 1 رهم   رهم   1616 هبنش   هبنش 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   150هکس , 030 , 000150 , 030 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   88,87088,870مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   139,530هکس , 000139,530 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس207,900207,900رالد سیئوس کنارف   329,500329,500کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 81هکس ,500 , 00081 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع237,900237,900رالد ناتسبرع لایر   86لایر ,96086 ,960

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 52هکس , 000 , 00052 , 000 , وروی000 318وروی , 100318 , ژورن100 ژورن نورک   30نورک ,50030 ,500

رایع رایع   1818 یالط   سیلگنا13,743,00013,743,000یالط سیلگنا دنوپ   362دنوپ , 040362 , نپاژ040 نپاژ نینی   دصکی   225,500225,500دصکی

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
((2929))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 111111 ))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 11  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 11  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 32

( یهگآ دادعت 27  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 34

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 47

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 47

( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 52

( یهگآ دادعت 15  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 55

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

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 65

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) wim  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 65

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 66

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 66

( یهگآ دادعت 2  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

( یهگآ دادعت 2  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69
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( یهگآ دادعت 8  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 20  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

( یهگآ دادعت 2  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

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

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

( یهگآ دادعت 10  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

( یهگآ دادعت 4  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

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

( یهگآ دادعت 11  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

( یهگآ دادعت 7  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

( یهگآ دادعت 13  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

( یهگآ دادعت 1  " ) لاووئدیو  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

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

ناهفصا ناتسا  قرب  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001190000156 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:20عبنم تعاس :   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5763158 :: هرازه هرازه :: 1401/08/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 2297  - هاتوک مایپ  تامدخ  دیرخ  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

2297  - هاتوک مایپ  تامدخ  دیرخ  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,800,000,000 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1401/11/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یتعیرش نابایخ  ناهفصا   ، 8173714161 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتراظن5764169 دنمشوه  تافلخت  تبث  رایس و  تافلخت  تبث  هناماس  یزادنا  هار  تازیهجت و  هحفص 5)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هاتوک هاتوک مایپ   مایپ تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093261000033 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5763187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاضاقت 9840260   P/F ACTUATOR ROTORK کروتور روتیوچکا  یکدی  تاعطق  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

تایلمع جنپ  هقطنم  ناگنازرف -  کرهش  نایگنهرف و  کرهش  لصافدح  - ینیمخ ماما  هارگرزب   ، 7179694315 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
زاگ لاقتنا 

:: 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

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

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

2001093897000094 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5764169 :: هرازه هرازه :: 1401/08/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رایرهش  یتراظن  دنمشوه  تافلخت  تبث  رایس و  تافلخت  تبث  هناماس  یزادنا  هار  تازیهجت و  دیرخ 

نارهت  ناتسا  رایرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دنشاب هتشاد  ار  روهار  لمعلا  روتسد  نیرخآ  قبط  سیلپ  دک  دروم  ذخا 3  هقباس  لقادح  یاراد  تسیابیم  ناگدننک  تکرش  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

.دنشاب روشک  یاه  یرادرهش  رد  هصقانم  عوضوم  اب  طبترم  ییارجا  دادرارق  کی  لقادح  هقباس و  همانساسا ،  یاراد  تسیابیم  ناگدننک  تکرش 
.دنشاب روشک  یا  هنایار  یفنص  ماظن  وضع  تسیابیم  ناگدننک  تکرش 

 3,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   550,000,000 نیمضت :  غلبم 

خیرات زا  لبق  زور  کی  ار  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  تباب  یزیراو  شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  لصا  تسیابیم  هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش  نیمضت :  تاحیضوت 
رایرهش یرادرهش  فکمه  هقبط  ینارسوبوتا  هنایاپ  بنج  زامن  نادیم  رایرهش  رد  عقاو  رایرهش  یرادرهش  یاهدادرارق  نامیپ و  روما  رتفد  لحم  هب  اه  تکاپ  ییاشگزاب 

.دش  دنهاوخ  هتشاذگ  رانک  هصقانم  زا  تروصنیاریغ  رد  .دنیامن  لیوحت 
14:30 تعاس : 1401/11/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دیدج نامتخاس  ینارسوبوتا ،  هنایاپ  بنج  زامن  نادیم  رایرهش  رهش  رایرهش  ناتسرهش   ، 3351646751 یتسپ :  دک  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
رایرهش . یرادرهش 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

P/F ACTUATOR ROTORKP/F ACTUATOR ROTORK  کروتور کروتور روتیوچکا   روتیوچکا یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 22

یتراظن یتراظن دنمشوه   دنمشوه تافلخت   تافلخت تبث   تبث وو   رایس   رایس تافلخت   تافلخت تبث   تبث هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 108 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/59ju3kevmv3la?user=37505&ntc=5763187
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5763187?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/n3bbrfrt6unez?user=37505&ntc=5764169
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5764169?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

2001001218000052 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5764203 :: هرازه هرازه :: 1401/08/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پارت ) نیال  ریگ ( جوم  هاگتسد  جنپ  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتخاب  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ریگ  جوم  یرادرب -  هرهب  تنواعم  رتخاب -  یا  هقطنم  قرب  تکرش  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
12,420,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   621,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:00 تعاس : 1402/02/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

 - نهآ هار  لپ  بنج  ع -)  ) یلع ماما  هارگرزب  هر - )  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا - یزکرم -  ناتسا   ، 3818385354 یتسپ :  دک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
رتخاب یا  هقطنم  قرب  تکرش 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 5   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تعاس 19   - 1401/07/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5764680 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تایلمع هقطنم 5   P/F ACTUATOR ROTORK کروتور روتیوچکا  یکدی  تاعطق  نیمأت  یمومع  هصقانم  یرازگرب  تهج  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رد ناوخارف 2001093261000033  هرامش  اب   P/F ACTUATOR ROTORK کروتور روتیوچکا  یکدی  تاعطق  نیمأت  هرامش 9840260  هصقانم  .زاگ  لاقتنا 

رد ناوخارف 2001093261000032  هرامش  اب   P/F ACTUATOR ROTORK کروتور روتیوچکا  یکدی  تاعطق  نیمأت  هرامش 9840360  هصقانم  داتس و  هناماس 
داتس هناماس 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 5  ناگنازرف  کرهش  نایگنهرف و  کرهش  لصافدح  ینیمخ  ماما  هارگرزب  زاریش   :: سردآ سردآ

مانتبث 85193768- رتفد  سامت 02141934  زکرم   - 9-28403800-071 :: نفلت نفلت
88969737

:: 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

(( پارت پارت نیال   نیال  ) ) ریگ ریگ جوم   جوم هاگتسد   هاگتسد جنپ   جنپ ناونع : : ناونع 44

کروتور کروتور روتیوچکا   روتیوچکا یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق نیمأت   نیمأت -- کروتور کروتور روتیوچکا   روتیوچکا یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 108 ھحفص 7 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005797000036 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762919 :: هرازه هرازه :: 1401/08/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ ) دیعس   ) نامزاس هرامش 3  هلوس  قیرح  مالعا  یاهمتسیس  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یعامتجا  نیمأت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

( دابآ دیعس   ) نامزاس هرامش 3  هلوس  قیرح  مالعا  یاهمتسیس  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   131,426,271 نیمضت :  غلبم 

تحت موم و  رهم و  تکاپ  رد  زین  ار  نآ  لصا  تسیاب  یم  داتس  هناماس  رد  یزیراو  شیف  ای  همانتنامض  ریوصت  یراذگراب  رب  هوالع  نارگ  هصقانم  نیمضت :  تاحیضوت 
.دنیامن  تفایرد  ار  نآ  دیسر  هدومن و  لیوحت  راذگ  هقانم  سردآ  رد  عقاو  تسارح  هنامرحم  هناخریبد  هب  داهنشیپ  هئارا  تلهم  ات  رضاح  هصقانم  فلا  تکاپ  ناونع 

16:00 تعاس : 1401/10/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 359 یدازآ  نابایخ  نارهت   ، 1457965595 یتسپ :  دک  رهشمالسا ،  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

مج داپ  رمیلپ  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، رهشوب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1MRQ-0007-1930 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pjpc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5763448 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Clean Agent System for 20 Kv Room تازیهجت دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 7 یدابع  نابایخ  رصعیلو  یتشهب  نابایخ  عطاقت  دابا -  سابع  نارهت -  یزکرم :  رتفد   :: سردآ سردآ
1596953111  : یتسپ دک 

یتسپ 7511811358 دک  مجداپ -  رمیلپ  هعسوت  تکرش  نریاتسا -  کراپ  یمیشورتپ -  زاف 2  سراپ -  یداصتقا  هژیو  هقطنم  هیولسع -  رهشوب -  یتعنص -  عمتجم 

54878000-022 :: نفلت :: www.pgpc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

02154878111 :: سکف :: a.saadati@pipc.ir - a.memari@pipc.ir وسکف لیمیا لیمیا
s.hashemi@pgpc.ir

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلوس هلوس قیرح   قیرح مالعا   مالعا یاهمتسیس   یاهمتسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 66

Clean Agent System for 20  Kv RoomClean Agent System for 20  Kv Room  تازیهجت تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 108 ھحفص 8 
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(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یفیک یبایزرا  یا  هلحرم  کی  لوا  تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

راکتبا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762742 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش حطس  رد  یرون  ربیف  یاه  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.TCI.IR FARS.TC.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

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

یا هلحرم  کی  مود  تبون  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

م / 01/1011068 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 18هرامش یلا  خروم 1401/7/11  تعاس 8  زا   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زد یاوآ   :: عبنم تعاس 18عبنم  - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5763007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ لاقتنا  هکبش  یرون  ربیف  رتمولیک  بصن 235  ییارجا  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 70.893.389.165 

همانرب و نامزاس  زا  راک  یدنب  هبتر  یهگآ -  لصا  رد  جردنم  هرامش  میسن  باسح  هب  لایر  غلبم 200.000  لایر -  نیمضت 3.544.669.458  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  یراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  نتشاد  ورین -  هتشر  روشک  هجدوب 

اهدادرارق تاکرادت و  روما  لوا -  هقبط  ناتسزوخ -  قرب  بآ و  نامزاس  ناتسلگ -  راولب  زاوها -  : یناشن  :: 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

یرون یرون ربیف   ربیف یاه   یاه حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 88

لاقتنا لاقتنا هکبش   هکبش یرون   یرون ربیف   ربیف رتمولیک   رتمولیک   235235 بصن   بصن ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 108 ھحفص 9 
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ناجنز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005220000062 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5764659 :: هرازه هرازه :: 1401/08/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  یرون  ربیف  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنز  ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رهش حطس  یرون  ربیف  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   3,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/11/13 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زکرم یرادرهش  یدازا  راولب   ، 4515617188 یتسپ :  دک  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: 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

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

01  - 0218 :: م م -  یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/07/16هرامش تعاس 8  زا  یگدامآ : مالعا   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 19  تیاغل 

نوراک  :: عبنم فرظعبنم رثکادح  یفیک : یبایزرا  کرادم  لاسرا   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم تعاس 15  ات  دوخ : تاداهنشیپ  لاسرا  زور -  تدم 14 

5764662 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8   - 1401/09/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یبناج تاسیسات  تاعلاطم و  نلاس  اه  هزغم  یرادهگن  صوصخم  یاهرابنا  تارباخم  هکبش و  لاقتنا  طخ  ثادحا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
: رصتخم حرش 

 ... نیشام و اب  یکاخ  تایلمع  تسد ، اب  یکاخ  تایلمع  ندی ، جرب  بیرخت و  تایلمع  - 
لایر  39.999.409.138 دروآرب :

دشابیم هام  ماجنا 7  تدم  نورام و  یمیشورتپ  بنج  پمک  تیرک  رد  تامدخ  یارجا  لحم 

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تازیهجت  تاسیسات و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  یاراد 

لایر  1.999.970.457 نیمضت :
لایر  4.046.000 دانسا : دیرخ 

نامتخاس هار و  یاهحرط  قباس  نامتخاس  ود ، کولب  یوربور  رد  عقاو  نایوگدنت ، عمتجم  مالسا ، نایئادف  یوک  زاوها ، لاسرا :  :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.ir www.nisoc.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

رهش رهش حطس   حطس یرون   یرون ربیف   ربیف تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

یبناج یبناج تاسیسات   تاسیسات وو   تاعلاطم   تاعلاطم نلاس   نلاس اهاه   هزغم   هزغم یرادهگن   یرادهگن صوصخم   صوصخم یاهرابنا   یاهرابنا تارباخم   تارباخم وو   هکبش   هکبش لاقتنا   لاقتنا طخطخ   ثادحا   ثادحا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 111 1

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

زا یگدنیامن  هب  یمدرم  یاه  تکراشم  یراذگ و  هیامرس  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناهفصا یرادرهش 

ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ییاسانش ناوخارف  دیدمت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401207 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  رثکادح  یهگآ  پاچ  خیرات  زا   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ابیز ناهفصا   :: عبنم :: 1401/06/28عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5764700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا یرادرهش  یرون  ربیف  هکبش  یزاس  یراجت  هعسوت و  رد  یراذگ  هیامرس  یاه  لدم  راک و  بسک و  حرط  یاه  هدیا  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتمولیک دودح 300  رد  دوجوم  لاناک  نازیم  - 

رتمولیک دودح 350  رد  یرون  ربیف  لباک  نازیم  - 
نامتخاس دودح 100  رد  ناهفصا  یرادرهش  یرون  ربیف  هکبش  ششوپ  تحت  یاه  نامتخاس  دادعت  - 

یکیفارت سکاب  دودح 220  رد  یرون  ربیف  هکبش  هب  لصتم  یکیفارت  یاه  عطاقت  دادعت  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 8175666735 دک  هرامش 28  تلم  کناب  یناقوف  هقبط  امیس  ادص و  یوربور  یدعس  ناتسوب  نامزاس  هناخریبد   :: سردآ سردآ

یلخاد 107 یلخاد 03136288163-269  - 03136617325 :: 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

یزادنا5763056 هار  بصن و  هطوبرم -  تاموزلم  یکیفارت و  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  یاهنیبرود  دیرخ 
هطوبرم تاموزلم  یکیفارت و  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  یاهنیبرود 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رهش5763091 حطس  یریوصت  شیاپ  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هژورپ  هحفص 11)یراذگاو  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هاتوک5763158 مایپ  تامدخ  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتراظن5764169 دنمشوه  تافلخت  تبث  رایس و  تافلخت  تبث  هناماس  یزادنا  هار  تازیهجت و  هحفص 5)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرون یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش یزاس   یزاس یراجت   یراجت وو   هعسوت   هعسوت ردرد   یراذگ   یراذگ هیامرس   هیامرس یاه   یاه لدم   لدم وو   راک   راک وو   بسک   بسک حرط   حرط یاه   یاه هدیا   هدیا ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1212

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13:30هرامش ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رادیپس مایپ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  درایلیم   20 دروارب :  ود  هقطنم  حطس  هلحم  یاه  کراپ  یایحا  یزاسزاب و  تهج  زاین  دروم  حلاصم  هیلخت  لمح  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  درایلیم  دروارب 29  کی  هقطنم  حطس  هلحم  یاه  کراپ  یایحا  یزاسزاب و  تهج  زایندروم  حلاصم  هیلخت  لمح  دیرخ 

لایر  درایلیم   19 دروارب :  نارحب  تیریدم  یروتوم  قاری و  تالآرازبا  تازیهجت  روتارنژ و  دیرخ 
لایر درایلیم   19 دروارب :  رهش  حطس  رباعم  ریسم  تیاده  یاهولبات  حالصا  یزاسزاب  ریمعت و  بصن  دیرخ 

یهگا  لصا  رد  جردنم  اه :  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام  تدم 9و2 و4 

تازیهجت  تاسیسات و  ای 5  یربارت  هار و   5
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   2/000/000  : دیرخ

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

یلخاد 158  36658111-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاحمراهچ و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یرایتخب

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

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

2001001159000116 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762830 :: هرازه هرازه :: 1401/08/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروآرب  قباطم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرایتخب  لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دروآرب قباطم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,773,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/11/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادنامرف یور  هبور  تارادا  عمتجم  یناقلاط  هار  راهچ   ، 8817653449 یتسپ :  دک  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو قاری   قاری تالآرازبا   تالآرازبا تازیهجت   تازیهجت وو   روتارنژ   روتارنژ دیرخ   دیرخ هلحم -  -  هلحم یاه   یاه کراپ   کراپ یایحا   یایحا وو   یزاسزاب   یزاسزاب تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم حلاصم   حلاصم هیلخت   هیلخت لمح   لمح دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
رباعم رباعم ریسم   ریسم تیاده   تیاده یاهولبات   یاهولبات حالصا   حالصا یزاسزاب   یزاسزاب وو   ریمعت   ریمعت بصن   بصن دیرخ   دیرخ یروتوم -  -  یروتوم

1313

لاح لاح ردرد   نیزوت   نیزوت هناماس   هناماس یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ وو   هعطق   هعطق نیمات   نیمات اباب   یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ،، یزادنا یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ،، ءاقترا ءاقترا ،، ریمعت ریمعت ناونع : : ناونع
WIMWIM  تکرح تکرح

1414

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

راکتبا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  هیحان 1و2  ییانشور  یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  ظفح  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روحم تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  ناتسا و  حطس  رد  رزودلب  ردول و  هاگتسد  نیگنس 4  تالآ  نیشام  یزاسزاب  نیگنس و  همین  تالآ  نیشام  یزادنا  هار  ریمعت و 

رواگنک دابآ  دسا  نادمه 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یمیهاربا راتس  دیهش  راولب  شبن  یدابآ  دسا  نیدلا  لامج  دیس  راولب  نادمه -   :: سردآ سردآ

08134228154 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14  ات  خروم 1401/7/16  زا  دانسا   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/7/21

داصتقا یاوآ   :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  ات  تاکاپ   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5763056 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14/30   - 1401/08/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دجاو ناراکنامیپ  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  یکیفارت  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  یاهنیبرود  بصن  دیرخ و   ) یریوصت شیاپ  هژورپ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن  راذگاو  طیارشلا 

لایر  هدرپس 2.175.000.000  غلبم  لایر -  هیلوا 43.500.000.000  دروآرب  هطوبرم -  تاموزلم  یکیفارت و  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  یاهنیبرود  دیرخ  - 
هطوبرم تاموزلم  یکیفارت و  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  - 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  و ... 

اهبعش یلم  کناب  دزن  هرامش 0104746757008 ، هب  ابیس  باسح  هب  هدرپس  زیراو  ای  دشاب و  دیدمت  لباق  هک  قوف  غلابم  لداعم  یکناب  همانتنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دوب و ...  دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهعب  یهگآ  هنیزه  دابآ -  رظن  یرادرهش 

:: سردآ سردآ

اهدادرارق روما  دحاو   02645368536 :: 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

نیگنس نیگنس تالآ   تالآ نیشام   نیشام یزاسزاب   یزاسزاب وو   نیگنس   نیگنس همین   همین تالآ   تالآ نیشام   نیشام یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ریمعت   ریمعت ییانشور - - ییانشور یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ظفح   ظفح ناونع : : ناونع
تلافسآ تلافسآ شکور   شکور وو   یریگ   یریگ هکل   هکل وو   ناتسا   ناتسا حطس   حطس ردرد   رزودلب   رزودلب وو   ردول   ردول هاگتسد   هاگتسد   44

1515

وو یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ یاهنیبرود   یاهنیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هطوبرم -  -  هطوبرم تاموزلم   تاموزلم وو   یکیفارت   یکیفارت لرتنک   لرتنک وو   یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ یاهنیبرود   یاهنیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
هطوبرم هطوبرم تاموزلم   تاموزلم وو   یکیفارت   یکیفارت لرتنک   لرتنک

1616
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رهشامه یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

مدرم رصع   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5763091 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هار  بصن و  هژورپ  یراذگاو  هب  تبسن  اهیرادرهش  یلام  همان  نیئآ  لاس 1401 و  بوصم  هجدوب  هب  هجوت  اب  دراد  رظن  رد  رهشامه  یرادرهش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  طیارش  دجاو  یراکنامیپ  یاهتکرش  رهشامه  رهش  حطس  یریوصت  شیاپ  نیبرود 

.دشاب یم  لایر  هژورپ 20.000.000.000  یارجا  هنیزه  دروآرب 

.دشاب  یم  لایر  هصقانم 1.000.000.000  رد  تکرش  هدرپس  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رهشامه یرادرهش  هجو  رد  ههام  هس  لقادح  رابتعا  اب  ربتعم  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  هئارا  - 

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش  نارمع  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع هصقانم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001094943000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5763169 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  100,050,000,000: دروآرب غلبم  رتمیتناس -  داعبا 10*90*30*15  هب  سرپ ) تو   ) ینتب وویناک  ددع  دیرخ 145000  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir www.rrk.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1717

رتمیتناس رتمیتناس   1515 ** 3030 ** 9090 ** 1010 داعبا   داعبا هبهب   سرپ ) ) سرپ توتو    ) ) ینتب ینتب وویناک   وویناک ددع   ددع   145000145000 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818
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دهشم یرادرهش  نارمع  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001094943000017 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5763174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  100.050.000.000 دروآرب : غلبم  رتمیتناس  تماخض 12  عافترا 30 و  لوط 90 ، هب  سرپ ) تو   ) ینتب لودج  ددع  دیرخ 145000  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.rrk.ir www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 12   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رتخاب  :: عبنم خرومعبنم تعاس 13   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5763228 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 13   - 1401/08/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زکرم یرادرهش  ریدغ  نادیم  هاشنامرک  سردآ   :: سردآ سردآ

-02141934-08337288163-08337290001-85193768 :: نفلت نفلت
88969737

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتمیتناس رتمیتناس   1212 تماخض   تماخض وو     3030 عافترا   عافترا ، ، 9090 لوط   لوط هبهب   سرپ ) ) سرپ توتو    ) ) ینتب ینتب لودج   لودج ددع   ددع   145000145000 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020
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نامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001551000165 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5764146 :: هرازه هرازه :: 1401/08/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنسفر  ناتسرهش  زیررثوک  یاتسور  یدورو  یسکاب  لپ  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناجنسفر  ناتسرهش  زیررثوک  یاتسور  یدورو  یسکاب  لپ  ثادحا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
17,873,670,186 یلام :  دروآرب 

لایر   893,683,509 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/10/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامرک  ، 7618846846 یتسپ :  دک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001551000167 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5764541 :: هرازه هرازه :: 1401/08/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  یاههار  یشک  طخ  / گنر هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسا  یاههار  یشک  طخ  / گنر هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
44,928,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   4,492,800,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/10/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامرک  ، 7618846846 یتسپ :  دک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اتسور اتسور یدورو   یدورو یسکاب   یسکاب لپلپ   ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 2 12 1

ناتسا ناتسا یاههار   یاههار یشک   یشک طخطخ   // گنر گنر هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2222

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

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

2001001278000056 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5764664 :: هرازه هرازه :: 1401/08/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینمیا  مالقا  مئالع و  ولبات ،  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسلگ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ینمیا  مالقا  مئالع و  ولبات ،  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
16,568,394,314 یلام :  دروآرب 

لایر   830,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/10/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادهار لک  هرادا   – یرادناتسا یقرش  علض  لباقم  یرادا -  تیاس  جیسب -  نادیم  ناگرگ -   ، 4918937141 یتسپ :  دک  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتراظن5764169 دنمشوه  تافلخت  تبث  رایس و  تافلخت  تبث  هناماس  یزادنا  هار  تازیهجت و  هحفص 5)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزادنا5763056 هار  بصن و  هطوبرم -  تاموزلم  یکیفارت و  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  یاهنیبرود  دیرخ 
هطوبرم تاموزلم  یکیفارت و  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  یاهنیبرود 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رهش5763091 حطس  یریوصت  شیاپ  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هژورپ  هحفص 11)یراذگاو  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یتراظن5764169 دنمشوه  تافلخت  تبث  رایس و  تافلخت  تبث  هناماس  یزادنا  هار  تازیهجت و  هحفص 5)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

ینمیا ینمیا مالقا   مالقا وو   مئالع   مئالع ولبات ،  ،  ولبات دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2323

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 " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزادنا5763056 هار  بصن و  هطوبرم -  تاموزلم  یکیفارت و  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  یاهنیبرود  دیرخ 
هطوبرم تاموزلم  یکیفارت و  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  یاهنیبرود 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رهش5763091 حطس  یریوصت  شیاپ  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هژورپ  هحفص 11)یراذگاو  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یتراظن5764169 دنمشوه  تافلخت  تبث  رایس و  تافلخت  تبث  هناماس  یزادنا  هار  تازیهجت و  هحفص 5)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762810 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتایلمع فارگ  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000075 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/07/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1519733111 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  یزکرم  نامتخاس  اقیرفآ  راولب  یادتبا  نیتناژرآ  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55128420-021  ، 55127388-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتایلمع یتایلمع فارگ   فارگ هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  تاصخشم  یزکرم  رتفد  تهج  شیوداپ 300  سوریو  یتنا  تساوخ  رد  دشاب  یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001051000223 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رتویپماک سالیگ  هدننک  هضرع  عجرم  شیوداپ  یتراجت  مان  یا  هقلح  باق 1  لاس  رابتعا 1  تدم  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 300 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هریغ  لمح و  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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5763569 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیزیف یاه  ییاراد  تیریدم  یرازفا  مرن  هناماس  یزاس  هدایپ  رارقتسا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096783000229 زاین :  هرامش 

مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ماظن هدننک  هضرع  عجرم  ید  سا  نا  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 1  باق   media asset management tools ناونع  CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مراهچ هاگشیالاپ  رد  یکیزیف  یاه  ییاراد  تیریدم  یزاس  هدایپ  یاتسار  رد  سنسیال  اب  یرازفا  مرن  هناماس  یزاس  هدایپ  رارقتسا و  لماش  هژورپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.امرفراک دات  دروم  جردنم و  طباوض  ساسارب  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم 

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

31316135-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: 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 هبهب   تاصخشم   تاصخشم یزکرم   یزکرم رتفد   رتفد تهج   تهج   300300 شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنا   یتنا تساوخ   تساوخ ردرد   دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 2525

یکیزیف یکیزیف یاه   یاه ییاراد   ییاراد تیریدم   تیریدم یرازفا   یرازفا مرن   مرن هناماس   هناماس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   رارقتسا   رارقتسا ناونع : : ناونع 2626

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5763581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبز  ینامزاس  هاگرذگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001018000197 زاین :  هرامش 
ندعم تعنص و  کناب  هدننک :  رازگرب 

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

1401/07/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتشیب 27871140 تاعالطا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ندعم ،  تعنص و  کناب  یزکرم  نامتخاس  - هیدومحم هاگتسیا  زا  رتالاب  - یو کراپ  هارراهچ  زا  رتالاب  - رصعیلو نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1965643511 یتسپ : 

22029811-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22010495-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هبهب   طوبرم   طوبرم یاهتیلاعف   یاهتیلاعف وو   هرواشم   هرواشم یسیون ، ، یسیون همانرب   همانرب 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 108 ھحفص 20 
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تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5763590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FORTI GATE E300 لاوریاف سنسیال  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاس  هس  تدم  هب 

ینیسح 09122935033 یاقآ  اب  یگنهامه 
1101093823000209 زاین :  هرامش 

تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تن رازفا  ژد  هدننک  هضرع  عجرم  تن  رازفا  ژد  هدنزاس  عجرم  ژد  ایرآ  یتراجت  مان  یرس 300  لدم  هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

FORTI GATE E300 لاوریاف سنسیال  دیدمت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هلاس  هس  تدم  هب 

ینیسح 09122935033 یاقآ  اب  یگنهامه 

1593816384 یتسپ :  دک  هرامش 26و27 ،  نامتخاس  نیرفآ  هب  نابایخ  دنز  ناخ  میرک  نابایخ  یادتبا  رصع  یلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61636958-021  ، 83306-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88943991-021 :: 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 دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 2828

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5763866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص یحاون  اهکرهش و  رد  رقتسم  یاه  دحاو  ینمیا  یزیمم  زاف 2  تاعلاطم  اهدحاو و  ینمیایزیمم  همانسانش  هیهت  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسا

1101001369000052 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هلحرم 1 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن  یراذگراب  هناماس  رد  اضما و  لیمکت و  ار  تسویپ  کرادم  هیلک  تسیابیم  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم در  تسویپ  نودب  تاداهنشیپ 

9815616874 یتسپ :  دک  ناتسا ،  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  دادما -  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33218928-054  ، 33218930-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33218931-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص یحاون   یحاون وو   اهکرهش   اهکرهش ردرد   رقتسم   رقتسم یاه   یاه دحاو   دحاو ینمیا   ینمیا یزیمم   یزیمم   22 زاف   زاف تاعلاطم   تاعلاطم وو   اهدحاو   اهدحاو ینمیایزیمم   ینمیایزیمم همانسانش   همانسانش هیهت   هیهت مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع
ناتسا ناتسا

2929

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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ندعم تعنص و  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5763965 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  ددرت  لرتنک  رازفا  مرن  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001018000199 زاین :  هرامش 
ندعم تعنص و  کناب  هدننک :  رازگرب 

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

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

رتشیب 27872121 تاعالطا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ندعم ،  تعنص و  کناب  یزکرم  نامتخاس  - هیدومحم هاگتسیا  زا  رتالاب  - یو کراپ  هارراهچ  زا  رتالاب  - رصعیلو نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1965643511 یتسپ : 

22029811-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22010495-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ندعم تعنص و  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5763990 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  کینورتکلا  تسپ  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001018000198 زاین :  هرامش 
ندعم تعنص و  کناب  هدننک :  رازگرب 

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

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

رتشیب 27871140 تاعالطا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ندعم ،  تعنص و  کناب  یزکرم  نامتخاس  - هیدومحم هاگتسیا  زا  رتالاب  - یو کراپ  هارراهچ  زا  رتالاب  - رصعیلو نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1965643511 یتسپ : 

22029811-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22010495-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک رازفا   رازفا مرن   مرن زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3030

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط کینورتکلا   کینورتکلا تسپ   تسپ یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 3131

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون 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

5764591 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس تازیهجت  یتینما  حرط  یزاس  هدایپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000391 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/07/18 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

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

زیمت5762620 قاتا  گنیروتینام  هحفص 24)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

لرتنک5764118 سسکا  یاهمتسیسهژورپ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 52) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

وکسیس وکسیس تازیهجت   تازیهجت یتینما   یتینما حرط   حرط یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 108 ھحفص 24 
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانف  تاقیقحت و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5762620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیمت قاتا  گنیروتینام  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030411000032 زاین :  هرامش 

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

یرادهگن ریمعت و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

81633664-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ا.ا.ج یزکرم  کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سانکسا و دیلوت  نامزاس  تخوس  نزاخم  گنیروتینام  حطس و  لرتنک  متسیس  یارجا  یحارط و  تازیهجت ، ، مزاول نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کوکسم

1101003101000195 زاین :  هرامش 
یزکرم کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یتعنص تازیهجت  تالآ و  نیشام  بصن  سیورس :  مان 
یرس 3 دادعت : 

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

ارجا نامزاس  فلتخم  تمسق  هس  رد  هک  دشابیم  روسنس  ددع  دادعت 5  هارمه  هب  گنیروتینام  کنات  متسیس  ددع  راهچ  لماش  قوف  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا لاسکی  تدم  هب  یتنراگ  هئارا  دامرف - لصاح  سامت  یناخاباب  یاقآ  سامت 23732110  هرامش  اب  ینف  لاوس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد  - دش دهاوخ 

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

23733122-021  ، 23730-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22842033-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیمت زیمت قاتا   قاتا گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3333

تخوس تخوس نزاخم   نزاخم گنیروتینام   گنیروتینام وو   حطس   حطس لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   یحارط   یحارط تازیهجت ، ، تازیهجت ،، مزاول مزاول نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3434
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ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5763024 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RTD دک  6ES7-331-7PFO1-0AB0 سنمیز گولانآ  یدورو  تراک  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سنمیز   ET200M هعسوت تراک  -2

یچیپ نیپ   20 روتکناک تنارف  -3
سنمیز نیپ   40 روتکناک تنارف  -4

1101001609002529 زاین :  هرامش 
ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رایاوه هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   6ES7331-7NF00-0AB0 لدم هلاناک  گولانآ 8  یدورو  تراک  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیپ نیپ   4040 روتکناک روتکناک تنارف   تنارف -- یچیپ   یچیپ نیپ   نیپ   2020 روتکناک روتکناک تنارف   تنارف --   ET200MET200M  هعسوت هعسوت تراک   تراک -- گولانآ   گولانآ یدورو   یدورو تراک   تراک ناونع : : ناونع 3535
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تیالو هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5763232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شورف زا  سپ  تامدخ  ربتعم و  یتناراگ  اب  تازیهجت  هیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060025000017 زاین :  هرامش 

تیالو هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRITON یتراجت مان   IPC70520E91-AI لدم  Ip cctv هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRITON یتراجت مان   NVR6B32P-W11-8H لدم هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
روصنم دیعس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دناروه  هدنزاس  عجرم  دناروه  یتراجت  مان   FULL HD HS-ATHD 02 لدم ماد  دیپسا  نیبرود  الاک :  مان 

راشفا
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   PANTOS یتراجت مان   in 55 زیاس  55VD185C لدم لاووئدیو  یتعنص  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  سوتنپ  یتراجت  مان   PN-C-03UA01IH02OH لدم لاووئدیو  رلرتنک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9917638733 یتسپ :  دک  تیالو ،  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  یدارم ،  دیهش  هارگرزب  رتمولیک 5  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31251200-054  ، 37211279-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37211279-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رلرتنک رلرتنک -- لاووئدیو لاووئدیو یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام ماد - - ماد دیپسا   دیپسا نیبرود   نیبرود -- هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ریواصت   ریواصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد هتسب -  -  هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
لاووئدیو لاووئدیو

3636
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5763354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یالاک افرص  / .ددرگ هئارا  تسویپ  رد  یدرخ  طیارشو  حرش  یانبمرب  یلامو  ینف  تاداهنشیپ  / دشاب یم  هباشم  دکناریا  رتیمسنارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  رظندم  یناریا 

1101092179000877 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  مهف  یتراجت  مان   FT3351C لدم  ATEX همانیهاوگ یاراد  لیس  مگارفاید  تومیر  هارمه  هبراجفنادض  قلطم  یبسن و  راشف  رتیمسنارت  الاک :  مان 
نهیم دنمشوه  دربارف  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نهیم  دنمشوه  دربارف 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم رظندم  یناریا  یالاک  افرص  / .ددرگ هئارا  تسویپ  رد  یدرخ  طیارشو  حرش  یانبمرب  یلامو  ینف  تاداهنشیپ  / دشاب یم  هباشم  دکناریا  رتیمسنارت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226172-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتیمسنارت رتیمسنارت ناونع : : ناونع 3737
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5763393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

2022/10/11 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راشف راشف هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 3838
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مق ناتسا  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5763479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ژایلور ) هکبش نویساموتا  تازیهجت  بیاعم  عفرو  یناسرزورب  یرادهگن ،  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007015000166 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هک یناگدننک  تکرش  تسا  رکذ  هب  مزال  .دشاب  یم  یمازلا  روشک  هجدوبو  همانرب  نامزاس  زا  قرب ) دیرگ   ) یراکنامیپ تیحالص  همانیهاوگ  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هداد  رارق  تسویپ  هب  هناماس  رد  اضماو  رهم  کرادم  هیلک.دنشاب  یمن  مالعتسا  رد  تکرش  هب  زاجم  دنشاب  هتشاد  زاب  داد  رارق  هس  زا  رتشیب 

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

38837485-025  ، 38828280-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38822401-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5763989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قباطم  هروفلوس  نژوردیه  نژیسکا و  نازیم  یریگ  هزادنا  لباترپ  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092416000341 زاین :  هرامش 

نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم ایلاتیا  هدنزاس  روشک   NOSE LAB هدنزاس عجرم   NOSE LAB یتراجت مان   ox2/230 لدم یهاگشیامزآ  نژیسکا  زاگ  ذوفن  یریگ  هزادنا  هاگتسد  الاک :  مان 

قرش رمیلپ  ورتپ  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
رهم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  دامرف .  لصاح  سامت  هرامش 07152112704  اب  یلیمکت  تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7445139611 یتسپ :  دک  یتسپ ،  قودنص  رهم  ناتسرهش  سراف  ناتسا  رهم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52112704-071  ، 52724134-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52726186-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ژایلور ژایلور )) هکبش هکبش نویساموتا   نویساموتا تازیهجت   تازیهجت بیاعم   بیاعم عفرو   عفرو یناسرزورب   یناسرزورب یرادهگن ،  ،  یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 3939

هروفلوس هروفلوس نژوردیه   نژوردیه وو   نژیسکا   نژیسکا نازیم   نازیم یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا لباترپ   لباترپ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5764127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میظنت و یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تسویپ  لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  ًافطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   P.L.C SCHNEDER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراذگراب 

1101097224000090 زاین :  هرامش 
مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

تعنص ناینب  راکیاپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتعنص  نویساموتا  دربراک   TS8-1 لدم  PLC لرتنک ولبات  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  میظنت و  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تسویپ  لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  ًافطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   P.L.C SCHNEDER :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7539131111 یتسپ :  دک  قاتا 118 ،  تیریدم  نامتخاس  مود  هاگشیالاپ  زاف 2 و 3  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31313000-077  ، 31313509-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325440-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt26-0120280 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ینف 1401/07/25عبنم داهنشیپ  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5764405 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رسویدسنارت یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
قیقدرازبا یریگ  هزادنا  لیاسو  هورگ :

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو میظنت   میظنت یلام   یلام وو   ینف   ینف تاداهنشیپ   تاداهنشیپ تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف تاعالطا   تاعالطا ساسا   ساسا ربرب   ًافطل   ًافطل .دشاب   .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا   P.L.C SCHNEDERP.L.C SCHNEDER ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ یراذگراب   یراذگراب

4141

رسویدسنارت رسویدسنارت ناونع : : ناونع 4242

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

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

زا 108 ھحفص 31 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zbr4rglfcydz3?user=37505&ntc=5764127
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5764127?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/p3vxjcuu8gwnr?user=37505&ntc=5764405
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5764405?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fepg.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5764426 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

mt31_0146063 قیقد رازبا  یریگ  هزادنا  لیاسو  یا 1401/07/231401/07/121 هلحرم  ود  PROXIMITY SWITCH 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  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتشادهب تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  نامرد  روما  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ینامرد

یبرغ 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   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5762984 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیا  قبط  لماک  روط  هب  یبناج  تازیهجتو  ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  متسیس  تایلمع  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093602000187 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  نامردروما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یژرنا سیتاد  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یژرنا  سیتاد  یتراجت  مان   DF17 لدم ریذپ  سردآ  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف تقد  یتسویپ  کرادم  هب  افطل  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب طرش  دیق  نودب  امتح  یراذگ  تمیق 

5714733573 یتسپ :  دک  ییامنهار ،  شبن خ  داهج  هکلف  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32256320-044  ، 32239509-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32239509-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PROXIMITY SWITCHPROXIMITY SWITCH ناونع : : ناونع 4343

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4444
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مئاق رظتنم  دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

MGPG-222-5785 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5763441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاگ هاگورین  قیرح  ءافطا  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt31_0146061 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/07/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5764418 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CONVENTIONAL OPTICAL SMOKE نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاگ یزاگ هاگورین   هاگورین قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 4545

CONVENTIONAL OPTICAL SMOKECONVENTIONAL OPTICAL SMOKE  نیمات نیمات ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

 , هدرپس ذخا  اب  دیرخ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHS-0149603-T17 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

baorco.ir :: عبنم 1401/07/30عبنم  : ءاضقنا خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5764643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  گنلیش  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  2727   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یدرگناهج یدرگناریا و  هعسوت  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 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

5762834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Tinet ،itash دنرب  bis سا لا  یپ  ما  مدوم  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001504000014 زاین :  هرامش 

یدرگناهج یدرگناریا و  هعسوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ریوصت هنایار  دالوف  هدننک  هضرع  عجرم   TENDA یتراجت مان   W548D لدم میس  یب  لا  سا  ید  یا  مدوم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Tinet ،itash دنرب  bis سا لا  یپ  ما  مدوم  ددع  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  کالپ 10 ،  متفه -  هلپ  هچوک  دنویپ -  نابایخ  یوجنگ -  یماظن  نابایخ  ریناوت -  نابایخ  رصعیلو -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1434853461

88880069-021  ، 88678946-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88678947-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ گنلیش   گنلیش دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747

Tinet ،itashTinet ،itash دنرب   دنرب   bisbis ساسا   لالا   یپیپ   ماما   مدوم   مدوم ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 4848

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یللملا نیب  یا و  هقطنم  عماجم  هرشتنم  دانسا  یسررب  هرواشم  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003051000044 زاین :  هرامش 

ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هرواشم 1 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  هرواشم  تامدخ  تیحالص  یهاوگ  یاراد  یمومع و  طیارش  هدام 4  تامدخ و  حرش  رد  جردنم  دراوم  هیلک  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف 02189662206/2215 شخب  هرامش  / ITU هیداحتا رقمونژ  رهش  رد  میقم  هدنیامن  یاراد  / دشاب تیلاعف  یاراد  نارهت  رهش  رد  دشاب /

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

89662526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88466656-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( یشهوژپ  ) یروانف تاقیقحت و  تنواعم  هزوح   :: 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 13 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762874 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  قبط  یتساوخرد  دراوم  هیقب  یرون و  ربیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003885000103 زاین :  هرامش 

یروانف یشهوژپ و  تنواعم  هزوح  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 9 لدم  m 1 لوط  SC/PC یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  قبط  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5619913131 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  یاهتنا  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33512802-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33510135-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یللملا یللملا نیب   نیب وو   یایا   هقطنم   هقطنم عماجم   عماجم هرشتنم   هرشتنم دانسا   دانسا یسررب   یسررب هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949

روتکاف روتکاف شیپ   شیپ قبط   قبط یتساوخرد   یتساوخرد دراوم   دراوم هیقب   هیقب وو   یرون   یرون ربیف   ربیف ناونع : : ناونع 5050

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762929 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هامکی  یتخادرپ  ددرگ - تسویپ  روتکاف  شیپ  دشابیم --  ددع  دادعت 2   B612 لدم یوآ  وه  مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091753000068 زاین :  هرامش 

دورود ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
بسن یمساق  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TP LINK هدنزاس عجرم   MR200 لدم هنایار  هکبش  سلریاو  مدوم  الاک :  مان 

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

دورود رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هامکی  یتخادرپ  ددرگ - تسویپ  روتکاف  شیپ  دشابیم --  ددع  دادعت 2   B612 لدم یوآ  وه  مدوم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6881917665 یتسپ :  دک  دورود ،  نامردو  تشادهب  هکبش  تشادهب  نابایخ  دورود  دورود ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43229681-066  ، 43226113-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43229681-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوآ یوآ وهوه   مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 5151

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

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

زا 108 ھحفص 36 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/59xm62ahlzwsq?user=37505&ntc=5762929
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5762929?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هیامرس هعسوت  زا  تیامح  قودنص  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یزرواشک شخب  رد  یراذگ 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5763094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رزیالانآ یتروف  هاگتسد  کی  تیگ و  یتروف  هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001047000009 زاین :  هرامش 

یزرواشک شخب  رد  یراذگ  هیامرس  هعسوت  زا  تیامح  قودنص  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش ناهام  نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTI ANALAYZER یتراجت مان   FAZ-300F لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

بونج
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   fortinet هدنزاس عجرم   fortinet یتراجت مان   FortiGate FG-200 F لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

اکرآ هناماس  نایار 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

دروم  RFP نیا رد  جردنم  تاصخشم  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تلود  کینورتکلا  کرادت  هناماس  رد  رزیالانآ  یتروف  هاگتسد  یارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  رظن 

1457866971 یتسپ :  دک  کالپ.مچرپ 51 ،  نابایخ.دیحوت  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66907152-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66907153-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رزیالانآ رزیالانآ یتروف   یتروف هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   تیگ   تیگ یتروف   یتروف هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5763167 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  اب  قباطم  لیتگیپ  - ویدار - شید نتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001398000179 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N101.224HO لدم  m 5 لوط  FTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

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

1401/07/23 زاین :  خیرات 
هدحتم تالایا  هدنزاس  روشک   TRANGO هدنزاس عجرم   TRANGO یتراجت مان   AD6G-4-R2 لدم  m 1/2 زیاس  GHz 6 سناکرف ینهآ   solid شید الاک :  مان 

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

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

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

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

37780426-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37780424-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5763205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GHzGHz  66 سناکرف   سناکرف ینهآ   ینهآ   solidsolid شید   شید  -  - RFRF  متسیس متسیس یاراد   یاراد   ODUODU  لاقتنا لاقتنا متسیس   متسیس ویدار   ویدار هکبش -  -  هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 5353

هنایار هنایار کیفارگ   کیفارگ تراک   تراک هنایار -  -  هنایار مرمر   هنایار -  -  هنایار هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم  -  - VGAVGA  لباک لباک هنایار -  -  هنایار دیلک   دیلک هحفص   هحفص رتویپماک -  -  رتویپماک تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ تسیل  قبط  رتویپماک  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  یعیبر 09124433554 یاقآ  اب  یگنهامه 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 
هباشم دکناریا 

1101093823000208 زاین :  هرامش 
تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

وریپسا دیراورم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LOGITECH هدنزاس عجرم   LOGITECH یتراجت مان   MK120 لدم هنایار  دیلک  هحفص  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
نایناریا تراجت  راگنرز  هدننک  هضرع  عجرم   TESKO یتراجت مان   DAS54 لدم  DVI هب  VGA لباک الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

سیدرپ هدنزاس  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GP700A-GED لدم  W 700 ناوت هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
زبس هرایس  تعنص 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

یروآ نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   ADATA یتراجت مان   GB 16 تیفرظ  U-D60 SPECTRIX 3600 GRAY CL18 D لدم هنایار  مر  الاک :  مان 
ناویات هدنزاس  روشک  گنوآ  تاعالطا 

ددع 20 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MSI یتراجت مان   GB 4 تیفرظ  GEFORCE GTX 1050 TI 4GT OCV1 لدم هنایار  کیفارگ  تراک  الاک :  مان 
گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و 

ددع 20 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  رتویپماک  تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  یعیبر 09124433554 یاقآ  اب  یگنهامه 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 
هباشم دکناریا 

1593816384 یتسپ :  دک  هرامش 26و27 ،  نامتخاس  نیرفآ  هب  نابایخ  دنز  ناخ  میرک  نابایخ  یادتبا  رصع  یلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61636958-021  ، 83306-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88943991-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5763315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا یانیمولآ  تکرش  ندعم  لحم  رد  عبرم ) رتمولیک  3  ) لیابوم نتنآ  تیوقت  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  هژورپ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001491000386 زاین :  هرامش 

ناریا یانیمولآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

10 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه 09153722311 سامت و  تهج  نفلت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9441756414 یتسپ :  دک  مرجاج ،  ناتسرهش  مرجاج ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32605943-058  ، 32603000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273041-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روباشین ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: 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   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5763350 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مادک 100 ره   ) یکشزپ مولع  هدکشناد  لکد  هب  روباشین  تخاسریز  زا  سلریاو  کنیل  ود  یوررب  یصاصتخا  تروصب  تیباگم   200 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یصاصتخا یپ  یآ  ددع  هارمهب 96  تیباگم )
1101090964000047 زاین :  هرامش 

روباشین ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
عجرم اسر  تباث  تاطابترا  ارفا  وکورس  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  دودحمان  مجح   MB 300 دناب یانهپ  یصاصتخا  یللملا  نیب  تنرتنیا  سیورس  الاک :  مان 

ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع 
تیاباگم 1 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9313776564 یتسپ :  دک  داتس ،  هرامش 2  نامتخاس   – یزار نابایخ  روباشین –  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43307174-051  ، 43307131-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43307307-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ناریا یانیمولآ   یانیمولآ تکرش   تکرش ندعم   ندعم لحم   لحم ردرد   عبرم ) ) عبرم رتمولیک   رتمولیک 33  ) ) لیابوم لیابوم نتنآ   نتنآ تیوقت   تیوقت هاگتسد   هاگتسد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 5555

یصاصتخا یصاصتخا یللملا   یللملا نیب   نیب تنرتنیا   تنرتنیا سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 5656

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fepg.ir :: عبنم :: 1401/07/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5763371 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ویسپ هکبش  رجف 2 - یرادا  روما  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   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   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5763385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/06 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لانگیس هدننک  میسقت  ناونع : 

14012648 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/15 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ویسپ ویسپ هکبش   هکبش ناونع : : ناونع 5757

لانگیس لانگیس هدننک   هدننک میسقت   میسقت ناونع : : ناونع 5858
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نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5763547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Rapiton دنرب اب  یرتم  جنپ  هس و  کی ، مین ، هکبش  لباک  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هکبش لباک  صوصخ  رد  الاک  حرش  تسویپ  هب  تهج :  اهب  مالعتسا 

1201005345000189 زاین :  هرامش 
نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 

هزور هنیزه 40  تخادرپ  - 1 - 
دشاب نارهت  زا  هدننک  نیمآت  - 2

دیهدن  هئارا  هباشم  دک  ناریا  ًافطل  - 3
دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  - 4

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
ددع  600 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

دوش یم  یقلت  نکی  نل  مک  تمدخو  هداد  تدوع  الاک  تریاغم ، تروصرد  ودشاب  یم  هدننک  تساوخرد  دحاو  اب  تمدخ  / الاک دأت  - 5 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دراد رابتعا  زور  امش 40  یوس  زا  هدش  هئارا  تمیق  ) دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - 6

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

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

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

RapitonRapiton دنرب   دنرب اباب   یرتم   یرتم جنپ   جنپ وو   هسهس   کیکی ، ، مین ، ، مین هکبش   هکبش لباک   لباک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5959

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5763956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ کرادم  رد  جردنم  طیارش  تیاعر  اب  سنارفنک )  وئدیو  سیورس  یریوصت (  یتوص ،  هدنز  طابترا  تامدخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005032000085 زاین :  هرامش 

یمالسا تاغیلبت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416713113 یتسپ :  دک  هرامش 506 ،  - نیطسلف نادیم  - یناقلاط نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66400437-021  ، 66498882-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66498882-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ندعم تعنص و  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5763976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  وکسیس 3850  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001018000200 زاین :  هرامش 

ندعم تعنص و  کناب  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک  ناریا  یزادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   CATALYST 3850 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههامکی هیوست  رتشیب 27871140- تاعالطا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ندعم ،  تعنص و  کناب  یزکرم  نامتخاس  - هیدومحم هاگتسیا  زا  رتالاب  - یو کراپ  هارراهچ  زا  رتالاب  - رصعیلو نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1965643511 یتسپ : 

22029811-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22010495-021 :: 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 کرادم   کرادم ردرد   جردنم   جردنم طیارش   طیارش تیاعر   تیاعر اباب   سنارفنک )  )  سنارفنک وئدیو   وئدیو سیورس   سیورس یریوصت (  (  یریوصت یتوص ،  ،  یتوص هدنز   هدنز طابترا   طابترا تامدخ   تامدخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 6060

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط   38503850 وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-1454-14010994 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401-07-141401-07-16هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5764368 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لانگیس درب  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

ناگزمره ناتسا  دحاو  یهاگشناد  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 08 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5764389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لانگیس لانگیس درب   درب ناونع : : ناونع 6262

...و ...و دیلک   دیلک هحفص   هحفص  , , سوام سوام  , , هکبش هکبش لباک   لباک ,, رنکسا رنکسا وو   روتینامددع   روتینامددع   1010 هارمه   هارمه هبهب   هاگتسد   هاگتسد   1010 رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقابلا...و دیلک  هحفص   , سوام  , هکبش لباک  , رنکسا روتینامددع و  هارمه 10  هب  هاگتسد  رتویپماک 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ تسیل  قبط  تاقلعتم 
دشابیم دقن  تروصب  تخادرپ 

1101090186000009 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 

افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
LG یتراجت مان   L226WT لدم  in 22 زیاس  Wide یرس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N101.224FO لدم  m 3 لوط  FTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GM-101 لدم  USB میس اب  سوام  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

یرفعج دمحا  هدننک  هضرع  عجرم  نوسپا  یتراجت  مان   DS-530 لدم هنایار  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140030 لدم  m 3 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیلک  هحفص   , سوام  , هکبش لباک  , رنکسا روتینامددع و  هارمه 10  هب  هاگتسد  رتویپماک 10   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ تسیل  قبط  تاقلعتم  هیلک 

دشابیم  دقن  تروصب  تخادرپ 
دیریگب سامت  سامت 09170965817  هرامش  اب  زاین  تروص  رد 

7915913145 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  داهج  هاگشناد -  راولب  یادتبا  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33684401-076  ، 33684410-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33684410-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt26-0120259 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5764443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ویسپ هکبش  مود 1401 - ههام   6 یفرصم 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتایلمع5762810 فارگ  هناماس  ینابیتشپ  هحفص 18)هعسوت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تنارف5763024 یچیپ - نیپ   20 روتکناک تنارف  - ET200M هعسوت تراک  گولانآ - یدورو  تراک 
نیپ  40 روتکناک

هحفص 24) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5763479( ژایلور ) هکبش نویساموتا  تازیهجت  بیاعم  عفرو  یناسرزورب  یرادهگن ،  هحفص 24)سیورس و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یکیزیف5763569 یاه  ییاراد  تیریدم  یرازفا  مرن  هناماس  یزاس  هدایپ  هحفص 18)رارقتسا و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیبرود5763574 هکبش  یاقترا  تازیهجت  هحفص 55)چیئوس و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هنایار5763581 هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، هحفص 18)همانرب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاوریاف5763590 سنسیال  هحفص 18)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاه5763866 دحاو  ینمیا  یزیمم  زاف 2  تاعلاطم  اهدحاو و  ینمیایزیمم  همانسانش  هیهت  مالعتسا 
ناتسا یتعنص  یحاون  اهکرهش و  رد  رقتسم 

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5763990 لیاف  قبط  کینورتکلا  تسپ  یزادنا  هحفص 18)هار  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

وکسیس5764591 تازیهجت  یتینما  حرط  یزاس  هحفص 18)هدایپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

ویسپ ویسپ هکبش   هکبش ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تشر یرادرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس ، نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5764381 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل کچ  تامدخ و  حرش  قبط  هاگتسد  دادعت 15  هب  یرهش  یاه  نویزیولت  یناسر  زورب  یزادنا و  هار  یزاسزاب ، ریمعت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ

1101090482000025 زاین :  هرامش 
تشر یرادرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

هتشر هبتر 5  لقادح  یراکنامیپ  همانیهاوگ  نتشاد  تسا  یموب  راکنامیپ  اب  تیولا  تسا  راتخم  تاداهنشیپ  هیلک  لوبق  ای  در و  رد  نامزاس   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تشر یرادرهش  لاور  قبط  تخادرپ  روکذم  هتسر  رد  یصخش  یراکنامیپ  هبتر 3  ای  ورین  اب  تازیهجت  تاسیسات و 

4193713435 یتسپ :  دک  زبس ،  یاضف  رظنم و  ، امیس نامزاس  - راتسرپ نابایخ  - گنهرف نادیم  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334008-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334008-013 :: 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  77   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرهش یرهش یاه   یاه نویزیولت   نویزیولت یناسر   یناسر زورب   زورب وو   یزادنا   یزادنا هار   هار یزاسزاب ، ، یزاسزاب ریمعت ،  ،  ریمعت ناونع : : ناونع 6565

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5763156 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتساوخرد  لودج  قبط  طیارش  اب  زیلاج )   ) ینتب شوپفک  عاونا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ لاسرا  تمیق  زیر  روتکاف  امتح 

1101050122000036 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  نینماف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هواس یرادرهش  نارمع  نامزاس  هدننک  هضرع  عجرم   65x100x100 mm زیاس هداس  ینتب  شوپفک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/19 زاین :  خیرات 
نینماف رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتساوخرد  لودج  قبط  طیارش  اب  زیلاج )   ) ینتب شوپفک  عاونا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لاسرا  تمیق  زیر  روتکاف  امتح 

6561617166 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  نابایخ  یاهتنا  یرادهب  هاراهچ  هر )  ) ماما یرتم  یس  ماما  نابایخ  نینماف ،  نینماف ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36822020-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36822025-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جنگ هعلق  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5763357 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عبرم رتم  رادقم 1500  هب   40 داعبا 40 *  هب  زمرق  شرف  گنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095876000015 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  جنگ  هعلق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناجنسفر  تینارگ  سراپ  یتراجت  مان  یهبلگ  گنر  شرفگنس  لدم   mm 22 تماخض  40x40 cm داعبا کیتسر  نامیس  هیاپ  یسدنهم  گنس  الاک :  مان 

ناجنسفر تینارگ  سراپ  هدننک 
عبرم رتم  1500 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
جنگ هعلق  رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عبرم رتم  رادقم 1500  هب   40 داعبا 40 *  هب  زمرق  شرف  گنس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7894131451 یتسپ :  دک  جنگ ،  هعلق  یرادرهش  یردیح  دیهش  نابایخ  جنگ ،  هعلق  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43390636-034  ، 43390115-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43390112-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( زیلاج زیلاج  ) ) ینتب ینتب شوپفک   شوپفک عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666

عبرم عبرم رتم   رتم   15001500 رادقم   رادقم هبهب     4040  *  * 4040 داعبا   داعبا هبهب   زمرق   زمرق شرف   شرف گنس   گنس ناونع : : ناونع 6767

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5763365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاس یسدنهم 7  هدر  گنر  بشو  هلاس  10 کیتاتسا یکیرتکلا و  هطقن  تروصب  یزلف  هتسجرب  فورح  اب  یزلف  رهش  یدورو  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم عافترا 9  رتم و  لوط 8  تسویپ  ریواصت  قبط  قبط 

1101093348000009 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  دور  هدنیاز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  سراپ  ژد  ایسآ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   P100 لدم  2/5x5 cm زیاس لیطتسم  لکش  رهش  یدورو  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
سراپ ژد  ایسآ 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قبط قبط  هلاس  یسدنهم 7  هدر  گنر  بشو  هلاس  10 کیتاتسا یکیرتکلا و  هطقن  تروصب  یزلف  هتسجرب  فورح  اب  یزلف  سنج  رهش  یدورو  ولبات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رتم عافترا 9  رتم و  لوط 8  تسویپ  ریواصت 

8493165863 یتسپ :  دک  دور ،  هدنیاز  یرادرهش  یمیرک  رادرس  راولب  دور  هدنیازرهش  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52663857-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52663858-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیناطلس ناتسرهش  یزکرم  شخب  ریو  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5763861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادعت 150 هب  یتسویپ  دانسا  قبط  رباعم  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097532000001 زاین :  هرامش 

هیناطلس ناتسرهش  یزکرم  شخب  ریو  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
زیربت تعنص  ناملا  ناوت  ولبات  هدننک  هضرع  عجرم   33x80 cm زیاس لیطتسم  لکش  رباعم  یراذگ  مان  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع  150 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 
رهبا ناجنز ،  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4551694751 یتسپ :  دک  هیناطلس ،  یزکرم  یرادشخب  هیناطلس  یرادنامرف  بنج  نارادساپ  نابایخ  هیناطلس  رهبا ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5824403-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5824403-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاس هلاس یسدنهم  77   یسدنهم هدر   هدر گنر   گنر بشو   بشو هلاس   هلاس 1010 کیتاتسا کیتاتسا وو   یکیرتکلا   یکیرتکلا هطقن   هطقن تروصب   تروصب یزلف   یزلف هتسجرب   هتسجرب فورح   فورح اباب   یزلف   یزلف رهش   رهش یدورو   یدورو ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 6868

رباعم رباعم یراذگ   یراذگ مان   مان ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6969
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غالبجواس ناتسرهش  یزکرم  شخب  نایفوص  دابآاضر  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5763871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زربلا ناتسا  نایفوصدابآاضر  اتسور  ییانشور  یاهغارچ  هیاپ  یدورو و  ولبات  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097757000003 زاین :  هرامش 

غالبجواس ناتسرهش  یزکرم  شخب  نایفوصدابااضر  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ  1 دادعت : 
1401/07/19 زاین :  خیرات 
غالبجواس زربلا ،  لیوحت :  لحم 

خروم هبنشراهج  تاکاپ  ییاشگزاب  نامز  نینچمه  دشاب و  یم  هبنش  هس  زور  خیرات 1401/07/19  هناماس  رد  تاعالطا  یرازگراب  لاسرا  تلهم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم   1401/07/20

3336139119 یتسپ :  دک  نایفوص ،  دابآ  اضر  یاتسور  - غالبجواس ناتسرهش  - زربلا ناتسا  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44473855-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44473855-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اتسور اتسور ییانشور   ییانشور یاهغارچ   یاهغارچ هیاپ   هیاپ وو   یدورو   یدورو ولبات   ولبات بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7070
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فاوخ ناتسرهش  نیدادهب  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5764105 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراوم . 40*30*20*10 ینتب 10*20*30*30 ~  هتخاس  شیپ  وویناکو   35*50*15 ینتب 15*30*35 ~  هتخاس  شیپ  لودج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  لوط  رتم  یانبم  رب  هدش  هتساوخ 

1101096335000006 زاین :  هرامش 
فاوخ ناتسرهش  ناگنس  شخب  نیدادهب  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

ینتب کولب  الاک :  مان 
ددع 2500 دادعت : 

1401/07/27 زاین :  خیرات 
ینتب کولب  الاک :  مان 
ددع 2500 دادعت : 

1401/07/27 زاین :  خیرات 
فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب رادوخرب  یتمواقم 280  راشف  زا  دیاب  نامیس 400 و  رایع  اب  یتساوخرد  وویناک  لودج و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  زاجم  اه  مالعتسا  در  لوبق و  رد  یرایهد 

.دشاب لحم  رد  لیوحت  یانبم  رب  تمیق  مالعا 
.دوش یرازگراب  لیمکت و  یتسویپ  مالعتسا 

 . سامت 09152247167 هرامش 

9564155698 یتسپ :  دک  نیدادهب ،  یرایهد  ناتسب ،  ناتسهد  ناگنس ،  شخب  فاوخ ،  ناتسرهش  فاوخ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54153228-051  ، 54113535-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54113535-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دراوم دراوم . . 4040 ** 3030 ** 2020 ** 1010  ~  ~ 3030 ** 3030 ** 2020 ** 1010 ینتب   ینتب هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ وویناکو   وویناکو   3535 ** 5050 ** 1515  ~  ~ 3535 ** 3030 ** 1515 ینتب   ینتب هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ لودج   لودج ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   لوط   لوط رتم   رتم یانبم   یانبم ربرب   هدش   هدش هتساوخ   هتساوخ
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دهشم ع )  ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610   :: 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   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5764603 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب هنومن  قبط.دشابیم  زایندروم  نیلتا  یلپ  یسرجوین  ددع  دادعت 30 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091057000338 زاین :  هرامش 

دهشم اضر ع   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  رهم  ویرآ  سراف  تسالپ  ایرآ  هدنزاس  عجرم   A.P.F ARIYO یتراجت مان   195x50x83 cm زیاس ینلیتا  یلپ  سنج  یسرجوین  دنب  هار  الاک :  مان 

رهم ویرآ  سراف  تسالپ  ایرآ 
ددع 30 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم ناتسرامیبرابنا  بردات  هدنشورف  هدهع  هبراب  لمح  ناتسرامیب  هنومن  قبط.دشابیم  زایندروم  نیلتا  یلپ  یسرجوین  ددع  دادعت 30  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدازیداه ههام 09159184588 3 دنس میظنت  زا  دعب  تخادرپ  تلهم.دشابیم  دات  دروم  هباشمدکناربا 

9137913316 یتسپ :  دک  ع ، )  ) اضر ماما  نابایخ  اضر -  ماما  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

531409-051  ، 38022012-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38591057-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5763259 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

152838 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
برد دنب  مارآ  کج  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/07/18 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نلیتا نلیتا یلپ   یلپ یسرجوین   یسرجوین ددع   ددع 3030 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 7272

برد برد دنب   دنب مارآ   مارآ کجکج   ناونع : : ناونع 7373
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نارهت لامش  بعش  روما  هرادا  ناریا -  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5763637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هبعش تهج 4 یدالوف  چناپ  لور  هرکرک  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003156000001 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  نارهت  لامش  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناقاتای و بکنا  هحفص ،  رویسر ،  لماش  لماک  کپ  ) وبروت سم  مامت  چیپ  میس  یتعنص ،  رالبوت  روتوم  عبرمرتم - ) کیتاتساورتکلا ( گنر  اب   1mm یدالوف هغیت  - 

( ددع () اه هرکرک  یلفقاج  تومیر و 
ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ، هحفص رویسر ،  لماش  لماک  کپ  ) وبروت سم  مامت  چیپ  میس  یتعنص ،  رالبوت  روتوم  عبرمرتم - ) کیتاتساورتکلا ( گنر  اب   1mm یدالوف هغیت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ددع () اه هرکرک  یلفقاج  تومیر و  ناقاتای و  بکنا 

1961753371 یتسپ :  دک  کالپ 3043 ،  سودرف  غاب  هاگتسیا  رصعیلو  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22753237-021  ، 22700971-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22713432-021 :: 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

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5764118 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بانیم جع ) ) یدهملا و  هر ) ) ینیمخ ماما  (ع ، ) یلع ماما  زکارم  لرتنک  سسکا  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001251 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هاگتسیا 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
مشق رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 07633334507 هرامش  - تسیمازلا همیب  باسح  اصافم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33330834-076  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یدالوف یدالوف چناپ   چناپ لور   لور هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7474

لرتنک لرتنک سسکا   سسکا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 7575

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

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

زا 108 ھحفص 53 
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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 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

5764247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هباشم و  دک  ناریا  ینف  ( تاصخشم  گرب  ود  قبط  یقرب  هرکرک  برد  باب  کی  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(

1101001179000027 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رزخ یایرد  نارتسگ  راک  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   VEAC یتراجت مان   AC600 لدم  250X260 cm داعبا ینهآ  کیتاموتا  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/19 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

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

نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب   :: 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 17 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5764406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشابیم هباشم  دک  ناریا  ) تسویپ هشقن  قباطم  هگنل  کت  یمشچ  برد  هاگتسد  کی  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005428000089 زاین :  هرامش 

نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زیربت تعنص  زایآ  هدننک  هضرع  عجرم  زایآ  یتراجت  مان   SLD لدم یعبرم  رتم  داعبا  کیتسال  هشیش و  موینیمولآ و  سنج  یا  هشیش  ییوشک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشابیم هباشم  دک  ناریا  ) تسویپ هشقن  قباطم  هگنل  کت  یمشچ  برد  هاگتسد  کی  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3414763153 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  ییاباب  دیهش  راولب  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33667071-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667072-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب هرکرک   هرکرک برد   برد باب   باب کیکی   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7676

یایا هشیش   هشیش ییوشک   ییوشک کیتاموتا   کیتاموتا ردرد   ناونع : : ناونع 7777

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهشوب ناتسا  زاگ  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 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

5762611 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  یریوصت  تراظن  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091368000108 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   6G 10K SAS SFF لدم  GB 900 تیفرظ هنایار  رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 
ایاپ زبس  نیمزرس 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  هب  رهشوب  ناتسا  زاگ  تکرش  رابنا  برد  ات  لاسرا  هنیزه  تسویپ ) ینف  تاصخشم  مالعتسا و  لیمکت  سردآ و  ءاضما  رهم ، تامازلا (   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتکرش ربتعم  یتناراگ  یاراد  یناریا و  الاک  .ناریا  زاگ  یلم  تکرش  تسیل  رودنو  ناریناوت و  هناماس  رد  تکرش  تبث   . دشاب یم 

7514779389 یتسپ :  دک  ینار ،  یتشک  هارراهچ  هب  هدیسرن  سدق -  هکلف  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31664422-077  ، 31664291-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31664291-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا ردرد   جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن رورس   رورس ناونع : : ناونع 7878

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

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

زا 108 ھحفص 55 
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  یکشزپ  هدکشناد   :: 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   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرودددع  5 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091310000054 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپ    هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
شنم ورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HIKVISION یتراجت مان   DS-2CD862MF-E لدم  IP Megapixel هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

ایک ینیسح  لاون  هدننک  هضرع  عجرم   DINAVISTA هدنزاس عجرم   DS-2CD802P-IR1 لدم  CCD-camera هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام 6 ات 4 هجو تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دهشم یکشزپ  هدکشناد  لیوحت  لحم 

دشاب شورفزا  سپ  تامدخو  یتناراگ  یاراد  سانجا 
دامرفب سامت  یمساق 09391599667 سدنهم  یاقآاب  یگنهامه  تهج 

دوش هجوت  تسویپ  هب 

9177948564 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  هدکشناد  هاگشناد -  سیدرپ  یدازآ -  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38002126-051  ، 38002108-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38829272-051 :: 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

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هتسبرادم   هتسبرادم نیبرودددع   نیبرودددع 55 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 7979

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

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

زا 108 ھحفص 56 
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جرک یتعیرش  یلع  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5763574 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک یتعیرش  رتکد  نانسرامیب  تهج  ءارجا  ابدیرخ  تساوخرد  یراذگراب  قبط  نیبرود  هکبش  یاقترا  تازیهجت  چیئوس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093634000085 زاین :  هرامش 

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ماکآ ناروانف  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم   MOBOTIX یتراجت مان   MX-NPA-PoE-EU-Set لدم هتسب  رادم  نیبرود  صوصخم  هلاناک  چیئوس 8  الاک :  مان 

کینورتکلا
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/19 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عورش خیرات  زا  دیدزاب  - جرک یتعیرش  رتکد  نانسرامیب  تهج  ءارجا  ابدیرخ  تساوخرد  یراذگراب  قبط  نیبرود  هکبش  یاقترا  تازیهجت  چیئوس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمسر روتکاف  هئارا  - تسیمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب  ددرگ - یگنهامه   It دحاو اب  یلا 13.30  حبص  تعاس 8  زا  مالعتسا 

3184945611 یتسپ :  دک  تشدهام ،  تمس  هب  رهشدمحم  هداج  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37316971-026  ، 37305001-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37305003-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5763610 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  هناماس  تازیهجت  یریوصت و  تراظن  نیبرود  دیرخ  - هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000114 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سراپ دنمشوه  کاریژآ  هدننک  هضرع  عجرم   ARYACAM یتراجت مان   MAISA-AHP3XX لدم هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  تراظن  زاس و  هریخذ  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/19 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یریوصت تراظن  هناماس  تازیهجت  یریوصت و  تراظن  نیبرود  دیرخ  - هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود هکبش   هکبش یاقترا   یاقترا تازیهجت   تازیهجت وو   چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 8080

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ -- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 8181
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نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5763745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرک ناتسا  یاههاگدورف  یهاگدورف  تینما  تسارح و  هرادا  هتسب  رادم  یاهنیبرود  یرادهگن  هنیزه  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001630000002 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( .دامرف لصاح  سامت  هرامش 09125464001  اب  یگنهامه  تهج  ) .ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618947856 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  راولب  یاهتنا  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31268402-034  ، 32110113-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32111119-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

غالبجواس ناتسرهش  یزکرم  شخب  نایفوص  دابآاضر  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5763874 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زربلا ناتسا  نایفوصدابآاضر  یرایهد  اتسور  حطس  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097757000002 زاین :  هرامش 

غالبجواس ناتسرهش  یزکرم  شخب  نایفوصدابااضر  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

هژورپ  1 دادعت : 
1401/07/19 زاین :  خیرات 
غالبجواس زربلا ،  لیوحت :  لحم 

خروم هبنشراهج  تاکاپ  ییاشگزاب  نامز  نینچمه  دشاب و  یم  هبنش  هس  زور  خیرات 1401/07/19  هناماس  رد  تاعالطا  یرازگراب  لاسرا  تلهم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم   1401/07/20

3336139119 یتسپ :  دک  نایفوص ،  دابآ  اضر  یاتسور  - غالبجواس ناتسرهش  - زربلا ناتسا  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44473855-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44473855-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اههاگدورف اههاگدورف یهاگدورف   یهاگدورف تینما   تینما وو   تسارح   تسارح هرادا   هرادا هتسب   هتسب رادم   رادم یاهنیبرود   یاهنیبرود یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 8282

اتسور اتسور حطس   حطس هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 8383
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مق یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5763937 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب روتکاف  دیدزاب و  هسلجتروص  تسویپ و  یاه  مرف  قاصلا  .دشاب  یم  تسیل  تسویپ  هب  تاصخشم  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  یمازلا  هدنهد  داهنشیپ  یاضما  رهم و 

1101001069000064 زاین :  هرامش 
مق یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نازادرپ هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IRLAB هدنزاس عجرم   KDT یتراجت مان   KI-B30T20F لدم یراوید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ریفس

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ و یلیمکت  یاه  مرف  قاصلا  .دشاب  یم  هریغ )  چوس NVR و  نیبرود  لماش (  تسیل  تسویپ  هب  تاصخشم  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  یمازلا  هدنهد  داهنشیپ  لماعریدم  یاضما  رهم و  اب  روتکاف  دیدزاب و  هسلجتروص 

3715653184 یتسپ :  دک  کی ،  هرامش  هچوک  شبن  - رهشرود نابایخ  - مق مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37838010-025  ، 37839093-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3789092-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراوید یراوید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8484

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5764153 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروصب یلام  ینف و  یاهداهنشیپ.دشاب  یم  تسویپ  حرش  کالم  هباشم و  دک  ناریا  یتعنص - یاهنامتخاس  هتسبرادم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن یراذگراب  هیهت و  تکرش  گرب  رس  ردو  هناگادج 

1101096347000328 زاین :  هرامش 
مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

سیدنا هدازالاب  اقآ  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   CPU یتراجت مان   GHz 2/4 شزادرپ تعرس   INTEL 2400 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یدمحم هدیمح  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   VL007FX1 لدم هتسبرادم  نیبرود  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تسد 29 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

3137245-077  ، 31317266-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: 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 تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8585

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 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

5764287 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دانسا طسوت  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
دیسر 1401/03/26 رس  اب  هنازخ 

1201003115000163 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دیسر 1401/03/26 رس  اب  هنازخ  دانسا  طسوت  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 : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیسر رس  اب  هنازخ  دانسا  طسوت  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 لصاح  سامت  هرامش 09127875766  هب  ینامیلس  یاقآ  اب  یگنهامه  تهج   1401/03/26

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هریغ هریغ وو   نیبرود   نیبرود مالقا   مالقا هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: 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 15 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5764315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  متسیس  یرادهگن  نیمات  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050190000109 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپودادرارق تمیقزا  یقیفلت  ندش  هدنرب  یانبم  / ربتعم یلغش  تازوجم  یارادودهشمرد  تکرش  / یریوصت تراظن  یاهمتسیس  یرادهگن  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
36000644 نفلت / ددرگیم یفرعم  تسارح  مرتحم  هزوح  هب  ینف  هبحاصم  تهجودادرارقاب  طبترم  یلام  ناوت  یاراد  هدننک  تکرش  / دشابیمدادرارق 2 هرامش

9176753673 یتسپ :  دک  یناقلاط 1 ،  شبن  دابآ  دمحا  نابایخ  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38462118-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38423096-051 :: 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

ناجروالف یرادرهش   :: 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 13 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5764355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  یاه  نیبرود  تازیهجت  مزاول و  دیرخ  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093474000003 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  ناجروالف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
.دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  یتسیاب  یتسویپ )  ) ءاهب مالعتسا  گرب  ود  یاه 1 و  فیدر  - 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8451667395 یتسپ :  دک  یسودرف ،  نابایخ  شبن  ناجروالف  ناجروالف ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37424000-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37420768-031 :: 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

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن نیمات   نیمات دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 8787

هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8888

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

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

زا 108 ھحفص 62 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/k9apj43lvhg9v?user=37505&ntc=5764315
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5764315?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cytm6lkxws3k4?user=37505&ntc=5764355
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5764355?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5764380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم زیر  قبط  هعبات  یاه  هاگتسیا  مق و  ناتسا  تخاسریز  تاطابترا  تیریدم  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  بصن   ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روتکاف هئارا  زا  سپ  زور  دودح 40  تخادرپ  .تسویپ 

1201001022000158 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دیدزاب.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  .دنیامن  یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  کی  بلاق  رد  ار  اهتمیق  زیر  هک  دش  دهاوخ  هداد  رثا  بیترت  ییاهتمیق  هب  طقف  - 
.دشاب طبترم  راک  هقباس  یاراد  هطوبرم  تکرش.تسیمازلا  لحم  زا 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هژورپ  1 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس ربتعم و 10  یتناراگ  یاراد  دیاب  اهالاک  .دیریگب  سامت  یمظاک  سدنهم  هرامش 09124533797  اب  هطوبرم  سانشراک  اب  تمیق  مالعا  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا یعامتجا  نیمات  باسح  اصافم  هئارا  لومشم  راک  ماجنا  ترجا  هنوگ  ره  بصن  تروص  رد.دشاب  شورف  زا  سپ  تامدخ 

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

37723388-025  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5764477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/02 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادرگ نیبرود  زنل  یکیتسالپ  رواک  ناونع : 

14012575 مالعتسا :  هرامش 
تاموزلم ییاراد و  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/11 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادرگ نادرگ نیبرود   نیبرود زنل   زنل یکیتسالپ   یکیتسالپ رواک   رواک ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

رها 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   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5764707 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دروآرب  ربارب  یگدننار  ییامنهار و  تافلخت  تبث  دنمشوه  نیبرود  یبناج  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005784000040 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  رها  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/19 زاین :  خیرات 

رها رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5451741377 یتسپ :  دک  رها ،  یرادرهش  رها ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44232401-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44232403-041 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتینام5763232 ماد - دیپسا  نیبرود  - هتسب رادم  نیبرود  ریواصت  طبض  هاگتسد  هتسب -  رادم  نیبرود 
لاووئدیو رلرتنک  - لاووئدیو یتعنص 

هحفص 24) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتینام5763232 ماد - دیپسا  نیبرود  - هتسب رادم  نیبرود  ریواصت  طبض  هاگتسد  هتسب -  رادم  نیبرود 
لاووئدیو رلرتنک  - لاووئدیو یتعنص 

هحفص 24) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) wimwim  " " 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

هرهب5762830 ینابیتشپ و  تامدخ  هعطق و  نیمات  اب  یرادهگن  ریمعت و  ، یزادنا هارو  بصن  ، ءاقترا ، ریمعت
WIM تکرح لاح  رد  نیزوت  هناماس  یرادرب 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

یگدننار یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار تافلخت   تافلخت تبث   تبث دنمشوه   دنمشوه نیبرود   نیبرود یبناج   یبناج تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هلوس5762919 قیرح  مالعا  یاهمتسیس  هحفص 8)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5762984 مالعا  هحفص 32)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( 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

لرتنک5764118 سسکا  یاهمتسیسهژورپ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 52) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " 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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نارهت قرش  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5763494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  برجم  هدننار  اب  الاب  هب  لدم 1397  دنمس  ای  سراپ  وژپ  وردوخ  هاگتسد  کی  یریگراکب  دادرارق  دقع  نمض  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  تسویپ  مرف  لیمکت  ،

1201004815000019 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  قرش  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یاهناتسرهش نارهت و  یاه  هدودحم  هیلک  رد  ددرت  تهج  برجم  هدننار  اب  الاب  هب  لدم 1397  دنمس  ای  سراپ  وژپ  وردوخ  هاگتسد  کی  یریگراکب  دادرارق  دقع  نمض  - 
تاناساول ، سیدرپ ، دنوامد ، هوکزوریف

دشاب یم  یمازلا  تسویپ  مرف  لیمکت 
تلکیسروتومو لیبموتا  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نارهت یاه  هدودحم  هیلک  رد  ددرت  تهج  برجم  هدننار  اب  الاب  هب  لدم 1397  دنمس  ای  سراپ  وژپ  وردوخ  هاگتسد  کی  یریگراکب  دادرارق  دقع  نمض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاناساول ، سیدرپ ، دنوامد ، هوکزوریف یاهناتسرهش  و 

دشاب یم  یمازلا  تسویپ  مرف  لیمکت 

1547933411 یتسپ :  دک  یراصح ،  دیهش  نابایخ  شبن  دامادریم  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22914250-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22223097-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط برجم   برجم هدننار   هدننار اباب   الاب   الاب هبهب   لدم  13971397   لدم دنمس   دنمس ایای   سراپ   سراپ وژپ   وژپ وردوخ   وردوخ هاگتسد   هاگتسد کیکی   یریگراکب   یریگراکب دادرارق   دادرارق دقع   دقع نمض   نمض ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا تسویپ   تسویپ مرف   مرف لیمکت   لیمکت ،،

9292
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نارهت قرش  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5763552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  برجم  هدننار  اب  الاب  هب  لدم 1397  دنمس  ای  سراپ  وژپ  وردوخ  هاگتسد  کی  یریگراکب  دادرارق  دقع  نمض  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  تسویپ  مرف  لیمکت  ،

1201004815000018 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  قرش  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یاهناتسرهش نارهت و  یاه  هدودحم  هیلک  رد  ددرت  تهج  برجم  هدننار  اب  الاب  هب  لدم 1397  دنمس  ای  سراپ  وژپ  وردوخ  هاگتسد  کی  یریگراکب  دادرارق  دقع  نمض  - 
تاناساول ، سیدرپ ، دنوامد ، هوکزوریف

دشاب یم  یمازلا  تسویپ  مرف  لیمکت 
تلکیسروتومو لیبموتا  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نارهت یاه  هدودحم  هیلک  رد  ددرت  تهج  برجم  هدننار  اب  الاب  هب  لدم 1397  دنمس  ای  سراپ  وژپ  وردوخ  هاگتسد  کی  یریگراکب  دادرارق  دقع  نمض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاناساول ، سیدرپ ، دنوامد ، هوکزوریف یاهناتسرهش  و 

دشاب یم  یمازلا  تسویپ  مرف  لیمکت 

1547933411 یتسپ :  دک  یراصح ،  دیهش  نابایخ  شبن  دامادریم  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22914250-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22223097-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اب5763494 الاب  هب  لدم 1397  دنمس  ای  سراپ  وژپ  وردوخ  هاگتسد  کی  یریگراکب  دادرارق  دقع  نمض 
دشاب یم  یمازلا  تسویپ  مرف  لیمکت   ، تسویپ طیارش  قبط  برجم  هدننار 

هحفص 17) ددرت  ( ددرت

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

برجم5763552 هدننار  اب  وردوخ  هاگتسد  کی  هحفص 17)یریگراکب  ددرت  ( ددرت

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

تسویپ5763965 لیاف  قبط  ددرت  لرتنک  رازفا  مرن  زا  هحفص 18)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

برجم برجم هدننار   هدننار اباب   وردوخ   وردوخ هاگتسد   هاگتسد کیکی   یریگراکب   یریگراکب 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 دادعت  22   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتراظن5764169 دنمشوه  تافلخت  تبث  رایس و  تافلخت  تبث  هناماس  یزادنا  هار  تازیهجت و  هحفص 5)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ییامنهار و5764707 تافلخت  تبث  دنمشوه  نیبرود  یبناج  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و 
یگدننار

هحفص 55) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتراظن5764169 دنمشوه  تافلخت  تبث  رایس و  تافلخت  تبث  هناماس  یزادنا  هار  تازیهجت و  هحفص 5)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ییامنهار و5764707 تافلخت  تبث  دنمشوه  نیبرود  یبناج  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و 
یگدننار

هحفص 55) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نیوزق ناتسا  یزاسرهش  هار 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 09 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیوزق ناتسا  یزاسرهشو  هار  لک  هرادا  هقعاص  راجفنا و  قیرح ،  همیب  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003407000005 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یگتسشنزاب همیب و  هوجو  نیمات  زجب  یلام  تامدخ  یبنج  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/07/30 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3413868543 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  - یلم کناب  بنج  - نیطسلف نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33659474-028  ، 33339029-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33332482-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاسرهش یزاسرهش وو   هار   هار لکلک   هرادا   هرادا هقعاص   هقعاص وو   راجفنا   راجفنا قیرح ،  ،  قیرح همیب   همیب تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 9494

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی تسویپ و  کرادم  رد  جردنم  تاصخشم  اب  رونلگ  دنرب  ینابایخ  غارچ  ددع  دیرخ 9  تساوخرد  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
داژن راشفا  ناسارخ  دنرب  لباک 2/2.5  رتم  فالک 100 

1101005032000084 زاین :  هرامش 
یمالسا تاغیلبت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ون راز  هلال  رون  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم  نشوج  لدم   V 220 ژاتلو  W 400-125 ناوت ینابایخ  غارچ  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   FIRECEL یتراجت مان   m 500 هرقرق  2x2/5+2/5 mm^2 عطقم حطس  ناشفا  سم  یداه  سنج  قیرح  ربارب  رد  مواقم  قرب  لباک  الاک :  مان 

ایوپ تخس  ناواک  ورتپ 
هرقرق 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416713113 یتسپ :  دک  هرامش 506 ،  - نیطسلف نادیم  - یناقلاط نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66400437-021  ، 66498882-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66498882-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب قرب لباک   لباک ینابایخ - - ینابایخ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 9595

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

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

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

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

5763570 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راکنامیپ اب  یگنهامه  تهج   ) تسویپ لیاف  رد  جردنم  طیارش  حرش و  دادعت  قبط  ارجا  بصن و  اب  یقرب و ..  یالاک  ملق   26 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دیریگب سامت  هطوبرم 09127697840 

1101003002000556 زاین :  هرامش 
روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هرقرق  SR114 H-Stranded لدم ینوکیلیس  شکور  سنج   1/5x2 mm^2 عطقم حطس  یسم  یداه  سنج  قیرح  ربارب  رد  مواقم  ناشفا  قرب  لباک  الاک :  مان 
اون ورتپ  زای  هدننک  هضرع  عجرم   CAVICEL S.P.A هدنزاس عجرم  یرتم 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشابیم نامزاس  زا  تفایرد  لباق  هدامآ و  روتکاف  الاک و  لیوحت  زا  سپ  هامکی  لقادح  هدنشورف و  هجو  رد  کچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنشورف  اب  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک ی 

 . دوش تمیق  مالعا  روکذم ،  عون  دنرب و  یارب  طقف 

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  نامزاس  داتس  - نارهت ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  بنج  - زارف یوک  زا  رتالاب   - دابآ تداعس  نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1981969961

24589261-021  ، 24589263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

24589277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ارجا ارجا وو   بصن   بصن اباب   وو ..  ..  یقرب   یقرب یالاک   یالاک ملق   ملق   2626 ناونع : : ناونع 9696
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5764292 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح  دض  یاه  برد  حالصا  یریگبات و  ریمعت , تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 8 

تسویپ یاه  لیاف  - عبرم رتم  ژارتم 20
1101097224000087 زاین :  هرامش 

مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هواک یزلف  عیانص  | یا هرقن  | ییالول  | یزلف برد  الاک :  مان 

عبرم رتم  20 دادعت : 
1401/07/19 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

: داد ماجنا  ار  راک  ناوت  یم  شور  ود  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنوش هدنادرگرب  لوا  تلاح  هب  اددجم  اه  لیفور   ÷ حالصا زا  سپ  هدش و  هتفاکش  تسیاب  یم  اه  برد  -1

دندرگ حالصا  اه  برد  سرپ  تحت  -2
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  بصن  ندرک و  زاب 

مود هاگشیالاپ  تیلاعف  لحم 

7539131111 یتسپ :  دک  قاتا 118 ،  تیریدم  نامتخاس  مود  هاگشیالاپ  زاف 2 و 3  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31313000-077  ، 31313509-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325440-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح دضدض   یاه   یاه برد   برد حالصا   حالصا وو   یریگبات   یریگبات ریمعت , , ریمعت ناونع : : ناونع 9797
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راهبلگ دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5764596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلصا ربتعم و  یتناراگ  اب  تسویپ  هب  زاین  ریوصت  حرش و  قیرح  دض  لیاف 

ددرگ هئارا  ناریا  دیلوت  طقف  الاک 
1101001276000049 زاین :  هرامش 

راهب لگ  دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هواک یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم  هواک  یتراجت  مان   kg 340 نزو  NFR 600 لدم زوسن  زمر  اب 4  یناویات  وشک  لیاف 4  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/19 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  دصقم  ات  الاک  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  تسیمازلا 

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

38323330-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38323246-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یزاسرهش5762864 هار و  لک  هرادا  هقعاص  راجفنا و  قیرح ،  همیب  هحفص 8)تامدخ  قیرح  ( قیرح

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

هلوس5762919 قیرح  مالعا  یاهمتسیس  هحفص 8)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قرب5762957 لباک  ینابایخ - هحفص 8)غارچ  قیرح  ( قیرح

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

قیرح5762984 مالعا  هحفص 32)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یزاگ5763441 هاگورین  قیرح  ءافطا  هحفص 32)هژورپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ارجا5763570 بصن و  اب  یقرب و ..  یالاک  ملق  هحفص 8)26  قیرح  ( قیرح

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

قیرح5764292 دض  یاه  برد  حالصا  یریگبات و  هحفص 8)ریمعت , قیرح  ( قیرح

زوسن زوسن زمر   زمر   44 اباب   یناویات   یناویات وشک   وشک   44 لیاف   لیاف ناونع : : ناونع 9898

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   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زوسن5764596 زمر  اب 4  یناویات  وشک  هحفص 8)لیاف 4  قیرح  ( قیرح

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاگ لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091475000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5763146 :: هرازه هرازه :: 1401/08/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشد  زاگ  راشف  تیوقت  هاگتسیا  یدورو  نامتخاس  لیمکت  راشف و  تحت  یرایبآ  ژاپمپ ،  هاگتسیا  ینتب ، نزخم  ور ، هدایپ  تخاس  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 

تشد زاگ  راشف  تیوقت  هاگتسیا  یدورو  نامتخاس  لیمکت  راشف و  تحت  یرایبآ  ژاپمپ ،  هاگتسیا  ینتب ، نزخم  ور ، هدایپ  تخاس  هژورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
کینورتکلا  تظافح  ینابهگن و  نامتخاس  لیمکت  یرایبآ و  تاسیسأت  ، یزاس هطوحم  لماش 

31,808,520,216 یلام :  دروآرب 

لایر   1,590,426,011 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب  دیدمت  لباق  هام  هس  تدم  هب  هرود  کی  یارب  هدوب و  ربتعم  اهداهنشیپ  لیوحت  خیرات  نیرخآ  زا  هام  هس  یارب  روکذم  نیمضت  نیمضت :  تاحیضوت 

08:30 تعاس : 1402/02/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

راهچ هقطنم  - یرقاب دیهش  عمتجم  (- ینابعش دیهش  همانهاش 35( همانهاش - راولب   ، 9357189915 یتسپ :  دک  همرگ ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
زاگ تایلمع 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

نزخم5763146 ور ، هدایپ  تخاس  هژورپ  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
هاگتسیا یدورو  نامتخاس  لیمکت  راشف و  تحت  یرایبآ  ژاپمپ ،  هاگتسیا  ینتب ،

هحفص 74) کینورتکلا  ( کینورتکلا تظافح   تظافح

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرایبآ یرایبآ ژاپمپ ،  ،  ژاپمپ هاگتسیا   هاگتسیا ینتب ، ، ینتب نزخم   نزخم ورور ، ، هدایپ   هدایپ تخاس   تخاس هژورپ   هژورپ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
هاگتسیا هاگتسیا یدورو   یدورو نامتخاس   نامتخاس لیمکت   لیمکت وو   راشف   راشف تحت   تحت

9999

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

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

2001001224000040 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:35عبنم تعاس :   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762799 :: هرازه هرازه :: 1401/08/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عیزوت  قوف  لاقتنا و  هکبش  تیعضو  شیاپ  لرتنک و  تهج  مکانورک  نیبرود  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عیزوت قوف  لاقتنا و  هکبش  تیعضو  شیاپ  لرتنک و  تهج  مکانورک  نیبرود  هاگتسد  کی  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,975,000,000 نیمضت :  غلبم 

ددرگ .  هئارا  ناریزو  تأیه  هرامش 123402/ت50659 ه ـ همان  بیوصت  قباطم  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  نیمضت :  تاحیضوت 
08:30 تعاس : 1401/11/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هقطنم قرب  تکرش  بلطدزیا  دیهش  هچوک  شبن  یدازآ  راولب  ماما  نادیم  یراس  ناردنزام   ، 4815715891 یتسپ :  دک  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناردنزام یا 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نکسم نیمز و  یلم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5762861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناکتاش نفورکیم  هیاب و  هس  هارمه  هب  ینوس   pxw-x70 لدم یرادربملیف  نیبرود  هاکتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001000000026 زاین :  هرامش 

نکسم نیمز و  یلم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
شورس یریوصت  یتوص  هدنزاس  عجرم   SONY یتراجت مان   HVR-HD1000E لدم لاتیجید  یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یشوایس هرامش 09123503924  رتشیب  تاعالطا  تسیمازلا  روتکاف  شیب  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1994643313 یتسپ :  دک  پ56 ،  نکسم -  کناب  بنج  یماظتنا -  یورین  هارراهچ  یمادخ - نابایخ  کنو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88782132-021  ، 88870023-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88782133-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عیزوت عیزوت قوف   قوف وو   لاقتنا   لاقتنا هکبش   هکبش تیعضو   تیعضو شیاپ   شیاپ وو   لرتنک   لرتنک تهج   تهج مکانورک   مکانورک نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 100100

ناکتاش ناکتاش نفورکیم   نفورکیم وو   هیاب   هیاب هسهس   هارمه   هارمه هبهب   ینوس   ینوس   pxw-x70pxw-x70 لدم   لدم یرادربملیف   یرادربملیف نیبرود   نیبرود هاکتسد   هاکتسد کیکی   ناونع : : ناونع 10 110 1

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

یفیک یبایزرا  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

38-1401/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش خروم 1401/7/16  هبنش  زور  تعاس 9  زا   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  هسزور  تعاس 19 

لادتعا  :: عبنم زورعبنم تعاس 15.35  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5763271 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشکی  زور  حبص  تعاس 8/30   - 1401/08/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

عیزوت  قوف  لاقتنا و  هکبش  تیعضو  شیاپ  لرتنک و  تهج  مک  انورک  نیبرود  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یکناب همان  تنامض  ای  دقن  هجو  تروص  هب  لایر  همانتنامض 1.975.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو
https://wamp.tavanir.org.ir/tender/main

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

5763952 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ice رلچاس نیبرود  هیاپ  هس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001093000141 زاین :  هرامش 

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  هدننک :  رازگرب 
ههام تخادرپ 5  - 

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

1401/07/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1511647416 یتسپ :  دک  -پ24 ،  ارزو نابایخ  - یلوبمالسا دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88492764-021  ، 88715545-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88829290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عیزوت عیزوت قوف   قوف وو   لاقتنا   لاقتنا هکبش   هکبش تیعضو   تیعضو شیاپ   شیاپ وو   لرتنک   لرتنک تهج   تهج مکمک   انورک   انورک نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 102102

iceice رلچاس   رلچاس نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ هسهس   ناونع : : ناونع 103103

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

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

زا 108 ھحفص 76 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bpp8kcgj6tc7c?user=37505&ntc=5763271
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5763271?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8emhztqd29u2f?user=37505&ntc=5763952
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5763952?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون 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

5764392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا تاعطق  هیلک  لماش   ) هاگتسد ره  هندب  ششوپ  همیب  لاسکی - : تدم  هب  وبمک )  کپ  ورپ  کیوم 3  داپهپ  رتپوک (  داوک  هاگتسد  هس  همیب  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  و ...  هندب ) - یروتوم و  تاعطق  نیبرود ، هلمج 

لیذ  حرشب  لاسکی  تدم  هب  وبمک )  کپ  ورپ  کیوم 3  داپهپ  رتپوک (  داوک  هاگتسد  هس  همیب  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101001262000607 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناسنا تمالس  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد  3 دادعت : 
1401/07/19 زاین :  خیرات 

زاوها ناتسزوخ ،  لیوحت :  لحم 

 . دوش هتفرگ  سامت  هدش , دیق  مالعتسا  مرف  رد  نآ  نفلت  هک  یضاقتم  اب  لاوس  ره  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

تسویپ5762647 تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرودددع  5 هحفص 55)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قوف5762799 لاقتنا و  هکبش  تیعضو  شیاپ  لرتنک و  تهج  مکانورک  نیبرود  هاگتسد  کی  دیرخ 
عیزوت

هحفص 18) نیبرود  ( نیبرود

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

نفورکیم5762861 هیاب و  هس  هارمه  هب  ینوس   pxw-x70 لدم یرادربملیف  نیبرود  هاکتسد  کی 
ناکتاش

هحفص 18) نیبرود  ( نیبرود

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

یزادنا5763056 هار  بصن و  هطوبرم -  تاموزلم  یکیفارت و  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  یاهنیبرود  دیرخ 
هطوبرم تاموزلم  یکیفارت و  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  یاهنیبرود 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رهش5763091 حطس  یریوصت  شیاپ  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هژورپ  هحفص 11)یراذگاو  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

روتینام5763232 ماد - دیپسا  نیبرود  - هتسب رادم  نیبرود  ریواصت  طبض  هاگتسد  هتسب -  رادم  نیبرود 
لاووئدیو رلرتنک  - لاووئدیو یتعنص 

هحفص 24) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

زازا تاعطق   تاعطق هیلک   هیلک لماش   لماش  ) ) هاگتسد هاگتسد رهره   هندب   هندب ششوپ   ششوپ همیب   همیب وبمک )  )  - - وبمک کپکپ   ورپ   ورپ کیوم  33   کیوم داپهپ   داپهپ رتپوک (  (  رتپوک داوک   داوک هاگتسد   هاگتسد هسهس   همیب   همیب یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
 ..  .. وو هندب ) ) - - هندب وو   یروتوم   یروتوم تاعطق   تاعطق نیبرود ، ، نیبرود هلمج   هلمج

104104
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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

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

قوف5763271 لاقتنا و  هکبش  تیعضو  شیاپ  لرتنک و  تهج  مک  انورک  نیبرود  هاگتسد  کی  دیرخ 
عیزوت

هحفص 18) نیبرود  ( نیبرود

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

نیبرود5763574 هکبش  یاقترا  تازیهجت  هحفص 55)چیئوس و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5763610 تراظن  هناماس  تازیهجت  یریوصت و  تراظن  نیبرود  دیرخ  - هباشم دک  هحفص 55)ناریا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اههاگدورف5763745 یهاگدورف  تینما  تسارح و  هرادا  هتسب  رادم  یاهنیبرود  هحفص 55)یرادهگن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اتسور5763874 حطس  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 55)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یراوید5763937 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

5763952ice رلچاس نیبرود  هیاپ  هحفص 18)هس  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم5764153 هحفص 55)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هریغ5764287 نیبرود و  مالقا  هحفص 55)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5764355 رادم  یاه  نیبرود  تازیهجت  مزاول و  دیرخ  هحفص 55)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5764380 نیبرود  تازیهجت  بصن  هحفص 55)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هندب5764392 ششوپ  همیب  وبمک )  - کپ  ورپ  کیوم 3  داپهپ  رتپوک (  داوک  هاگتسد  هس  همیب  یراذگاو 
 .. و هندب ) - یروتوم و  تاعطق  نیبرود ، هلمج  زا  تاعطق  هیلک  لماش   ) هاگتسد ره 

هحفص 18) نیبرود  ( نیبرود

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

نادرگ5764477 نیبرود  زنل  یکیتسالپ  هحفص 55)رواک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ییامنهار و5764707 تافلخت  تبث  دنمشوه  نیبرود  یبناج  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و 
یگدننار

هحفص 55) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزار هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5764316 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشماب .ددرگ  همیمض  هاگشناد  یتساوخ  رد  زاین  دروم  اب  یداهنشیپ  داوم  ینف  تاصخشم  قباطت  روظنم  هب  روتکاف  شیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ناریا تخاس  روتکژورپ  اتید  شیامن  هدرپ  ینف 

1101003454000240 زاین :  هرامش 
یزار هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

روپ متسر  دوعسم  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   DELL یتراجت مان  لدم 1410  اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

شیامن هدرپ  ینف  تاصخشماب  .ددرگ  همیمض  هاگشناد  یتساوخ  رد  زاین  دروم  اب  یداهنشیپ  داوم  ینف  تاصخشم  قباطت  روظنم  هب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ناریا تخاس  روتکژورپ  اتید 

6714414971 یتسپ :  دک  یزار ،  هاگشناد  - مشیربا غاب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34274521-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34274533-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ اتید   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اتید5764316 روتکژورپ  هحفص 79)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ اتید   اتید

اتید اتید روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 105105
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نکسم نیمز و  یلم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001000000022 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762767 :: هرازه هرازه :: 1401/08/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیالنآ  زاس  هریخذ  رورس و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نکسم  نیمز و  یلم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تاعالطا یروانف و  رتفد  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

16:00 تعاس : 1401/10/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالیماظتنا 56 یورین  هار  شبن 4 .یمادخ  دیهش  نابایخ.کنو  نادیم   ، 1996461333 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

نیالنآ5762767 زاس  هریخذ  رورس و  دیرخ  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هحفص 80)هصقانم  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یریوصت5763610 تراظن  هناماس  تازیهجت  یریوصت و  تراظن  نیبرود  دیرخ  - هباشم دک  هحفص 55)ناریا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نلیتا5764603 یلپ  یسرجوین  ددع  هحفص 47)دادعت 30 هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نیالنآ نیالنآ زاس   زاس هریخذ   هریخذ وو   رورس   رورس دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 106106

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5762628 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP DL 380 G10 رورسدیزخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092974000005 زاین :  هرامش 

رهشناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  هکبش  ناب  هدید  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

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

نیما دمحم  هطوبرم :  سانشراک  دشاب  ربتعم  یتناراگ  یاراددشاب  یتسویپ  لیاف  قبط  تاصخشم   HP DL 380 G10 رورس رظن  دروم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
این 09389060026 یسیئر 

9914786138 یتسپ :  دک  ماماراگدای ،  هسردم  وربور  - چولب نابایخ  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37210485-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37210483-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5763324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشابیم ههام  هیوست.تسا 3  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تسا و  زاین  دروم  تسویپ  تسیل  قبط  رورس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093117000104 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  هدننک :  رازگرب 
گربدنت یتراجت  مان   RDX internal drive لدم  GB 80 جیرتراک تیفرظ  یکشم   SATA لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8154837361 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  یناتسرهش  هچوک  رهمگرزب  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32688551-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32642365-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HP DL 380 G10HP DL 380 G10 رورسدیزخ   رورسدیزخ ناونع : : ناونع 107107

 . . دشابیم دشابیم ههام   ههام هیوست.تسا  33   هیوست.تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   وو   تسا   تسا زاین   زاین دروم   دروم تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رورس   رورس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 108108
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دزی ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون 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

5763450 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005471000010 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   10600R لدم  GB 8 تیفرظ رورس  مر  الاک :  مان 

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

اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   12800R لدم  GB 16 تیفرظ رورس  مر  الاک :  مان 
ددع  48 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
دزی دزی ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6613714573 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  هپس  کناب  تیریدم  - یدازآ نادیم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33247151-087  ، 33247150-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33247150-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اسرب اسرب نازادرپ   نازادرپ شواک   شواک هدننک   هدننک هضرع   هضرع عجرم   عجرم   HPHP  یتراجت یتراجت مان   مان   1060010600 RR لدم   لدم   GBGB  88 تیفرظ   تیفرظ رورس   رورس مرمر   ناونع : : ناونع 109109
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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 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

5763634 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس اقترا  تاعطق  تازیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003188 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریلد نارتسگ  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   Adata یتراجت مان   SSD SX900 لدم  GB 128 تیفرظ هنایار  کسید  دراه  الاک :  مان 

ناجیابرذآ
ددع 20 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
اسرد ناشیدنا  ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE DL380 Gen10 8SFF لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/30 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

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رورس   رورس هنایار -  -  هنایار کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 1101 10

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  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 08 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5764108 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنس اتید   / رورس تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091915000322 زاین :  هرامش 

ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
مالعتسا طیارش  مرف  تسویپ و  حرش  اب  قباطم  - 

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

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

مالعتسا طیارش  مرف  تسویپ و  حرش  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173767455 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  الاب  غاب  راهچ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37162531-031  ، 36247001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36244427-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  یرادناتسا   :: 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 12 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5764272 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ تسیل  قباطم  رورس  مالقا  دیرخ  تساوخ  رد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000213000016 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
نارود تاطابترا  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   RAM 32GB 1x32GB لدم  HPE رورس الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدقن تروص  هب  هام  کی  تدم  رد  یرادا  لحارم  یط  یرادناتسا و  تاعالطا  یروانف  ناسانشراک  دات  زا  سپ  هدوب و  یدقن  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یم  ماجنا 

3818653114 یتسپ :  دک  یزکرم ،  ناتسا  یرادناتسا  هیظفاح  نادیم  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33442283-086  ، 33666001-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33688006-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنس رتنس اتید   اتید  / / رورس رورس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 11 11 1 1

HPEHPE  رورس رورس ناونع : : ناونع 1121 12
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رایرهش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093897000098 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5764542 :: هرازه هرازه :: 1401/08/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناشن  شتآ  یزکرم و  رورس  قاتا  روتارنژ  هاگتسد  ود  دیرخ 

نارهت  ناتسا  رایرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هئارا تروص  رد  اهنت  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  تسا .  یمازلا  ناگدننک  تکرش  یارب  هدوزفا  شزرا  مان  تبث  همانیهاوگ  یداصتقا و  دک  هئارا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

.دش دهاوخ  تخادرپ  هتبثم  دانسا 

 3,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   658,000,000 نیمضت :  غلبم 

خیرات زا  لبق  زور  کی  ار  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  تباب  یزیراو  شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  لصا  تسیابیم  هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش  نیمضت :  تاحیضوت 
رایرهش یرادرهش  فکمه  هقبط  ینارسوبوتا  هنایاپ  بنج  زامن  نادیم  رایرهش  رد  عقاو  رایرهش  یرادرهش  یاهدادرارق  نامیپ و  روما  رتفد  لحم  هب  اه  تکاپ  ییاشگزاب 

.دش  دنهاوخ  هتشاذگ  رانک  هصقانم  زا  تروصنیاریغ  رد  .دنیامن  لیوحت 
14:30 تعاس : 1401/11/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رایرهش یرادرهش  داتس  نامتخاس  نمهب  ینارسوبوتا 22  هنایاپ  بنج  زامن  نادیم  رایرهش ـ   ، 3351633516 یتسپ :  دک  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

تسویپ5762611 مالعتسا  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  یریوصت  تراظن  هحفص 55)رورس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5762628HP DL 380 G10 هحفص 80)رورسدیزخ رورس  ( رورس

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

نیالنآ5762767 زاس  هریخذ  رورس و  دیرخ  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هحفص 80)هصقانم  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هدش5763324 هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تسا و  زاین  دروم  تسویپ  تسیل  قبط  رورس  تازیهجت 
 . دشابیم ههام  هیوست.تسا 3 

هحفص 80) رورس  ( رورس

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

نازادرپ5763450 شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   10600R لدم  GB 8 تیفرظ رورس  مر 
اسرب

هحفص 80) رورس  ( رورس

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

یریوصت5763610 تراظن  هناماس  تازیهجت  یریوصت و  تراظن  نیبرود  دیرخ  - هباشم دک  هحفص 55)ناریا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هنایار5763634 رورس  هنایار -  کسید  هحفص 80)دراه  رورس  ( رورس

یناشن یناشن شتآ   شتآ وو   یزکرم   یزکرم رورس   رورس قاتا   قاتا روتارنژ   روتارنژ هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 113113

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

رتنس5764108 اتید   / رورس هحفص 80)تازیهجت  رورس  ( رورس

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

5764272HPE هحفص 80)رورس رورس  ( رورس

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

یناشن5764542 شتآ  یزکرم و  رورس  قاتا  روتارنژ  هاگتسد  ود  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 80)هصقانم  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

فسوخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 13 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیالنا تابث  هاگتسد  ددع  دیرخ 10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091895000013 زاین :  هرامش 

فسوخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هشارت فیرش  کینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم  هشارت  فیرش  کینورتکلا  هدنزاس  عجرم   NanoLOG800 لدم روسنس  اب  هارمه  رگالاتید  عون  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

فسوخ رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  لمح  هنیزه   - یدقن تخادرپ  طیارش   - تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط   - نیالنا تابث  هاگتسد  ددع  دیرخ 10  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9735141776 یتسپ :  دک  یتشهب 1 ،  دیهش  شبن  فسوخ -  فسوخ ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31638536-056  ، 32074290-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32074290-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روسنس روسنس اباب   هارمه   هارمه رگالاتید   رگالاتید عون   عون تبث   تبث هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1141 14
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5763364 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153066 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
pt100 یامد روسنس  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/07/18 نایاپ :  خیرات 

:: 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

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5763499 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیناکم لیب  نیگنس  کبس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  هیارک 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  - الاک لیوحت  زا  سپ  زور  هیوست 60 
1101001609002534 زاین :  هرامش 

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   VOLVO هدنزاس عجرم  یکیناکم 290  لیب  یکیناکم 240 و  لیب  روتوم  تخوس  حطس  روسنس  الاک :  مان 

تعنص
ددع 5 دادعت : 

1401/07/19 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکیناکم لیب  نیگنس  کبس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  هیارک 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  - الاک لیوحت  زا  سپ  زور  هیوست 60 

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

32729111-045  ، 31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

pt100pt100 یامد   یامد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 115115

یکیناکم یکیناکم لیب   لیب روتوم   روتوم تخوس   تخوس حطس   حطس روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 1161 16
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

جیلخ یزلف  یندعم و  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5764706 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرشب  ددع  کی  رزیالانآ  عبنم  هاگتسد و  کی  رزیالانآ  لدبم  ددع و  کی  جنسرابغ  هاگتسد  تبوطر  امد و  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09139487252

1101004340000549 زاین :  هرامش 
سراف جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  هژیو  هقطنم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   METONE یتراجت مان   BAM1020 اوه رد  قلعم  تارذ  رزیالانآ  دربراک  یریمعت  یکدی  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تعنص نف  نارگ  شیاشگ  تازیهجت  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم   METONE

تس 1 دادعت : 
1401/07/19 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدنشورفاب  لمح  هنیزهدشاب  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق  دیهد  خساپ  اهتسویپ  زاین و  یلک  حرشب  هجوت  اب  هدش  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنم 09139487252 هرهب  تساروتکاف  لصاوالاک  تفایرد  زا  سپ  لیطعتریغ  یراک  زور  تخادرپو 30 هژیو  هقطنم  یزکرم  رابنا  الاک  لیوحت  لحم 

7931186478 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هژیو  هقطنم  ییاجر -  دیهش  هلکسا  هداج  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33592201-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33592211-076 :: 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

روسنس5762964 اب  هارمه  رگالاتید  عون  تبث  هحفص 86)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

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

5763364pt100 یامد هحفص 86)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

یکیناکم5763499 لیب  روتوم  تخوس  حطس  هحفص 86)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

عبنم5764706 هاگتسد و  کی  رزیالانآ  لدبم  ددع و  کی  جنسرابغ  هاگتسد  تبوطر  امد و  روسنس 
ددع کی  رزیالانآ 

هحفص 86) روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ددع ددع کیکی   رزیالانآ   رزیالانآ عبنم   عبنم وو   هاگتسد   هاگتسد کیکی   رزیالانآ   رزیالانآ لدبم   لدبم وو   ددع   ددع کیکی   جنسرابغ   جنسرابغ هاگتسد   هاگتسد تبوطر   تبوطر وو   امد   امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 1171 17
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5762820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم   SULZER نیبروت هب  طوبرم   ANGULAR DISPLACEMENT رتیمسنارت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003183 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان  ناکین  نازاس  نیبروت  یزاسون  یسدنهم و  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   140x190x220 mm زیاس  sulzer s7 لدم یزاگ  نیبروت  راشف  چیئوس  الاک :  مان 

NITCO
ددع 4 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

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5762950 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

144683 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چیئوس رشیرپ  یهگآ :  ناونع 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/07/21 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط تاصخشم   تاصخشم   SULZERSULZER نیبروت   نیبروت هبهب   طوبرم   طوبرم   ANGULAR DISPLACEMENTANGULAR DISPLACEMENT رتیمسنارت   رتیمسنارت ناونع : : ناونع 118118

چیئوس چیئوس رشیرپ   رشیرپ ناونع : : ناونع 1191 19
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5763164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

150418 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چیئوس تیمیل  یهگآ :  ناونع 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/07/21 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5763256 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

151401 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
امد چچیئوس  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/07/21 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 120120

امد امد چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 12 112 1
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14012647 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5763384 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/06 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چیئوس تیمیل  ناونع : 

14012647 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/15 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5763399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/29 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اوه لاکیناکم  راشف  چیئوس  ناونع : 

14012100 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/10 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

چیئوس چیئوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 122122

اوه اوه لاکیناکم   لاکیناکم راشف   راشف چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 123123
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5764117 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم   Cisco چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000162 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هداد هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   CATALYST 2960 24 10/100/1000 4T/SFP LAN BASE IMAGE لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

ناریا یزادرپ 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   Cisco یتراجت مان   Catalyst 6500 48-port 10/100/1000 w/Jumbo Frame, RJ-45 هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسه هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هدننک  نیمات  هاگشورف  / تکرش گربرس  اب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا 

دوش هتفرگ  رظن  رد  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  نیرت  بسانم 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راوزبس هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5764319 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم   CiscoCisco  چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 124124

رتنیرپ رتنیرپ وو   هنایار   هنایار تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 125125
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تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  رتنیرپ  هنایار و  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092339000041 زاین :  هرامش 

راوزبس هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نرق 21 هدرشف  حول  یددع  کنیرش 50  هتسب   MB 700 تیفرظ یلومعم  ماخ   CD الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

داژن ول  امسط  یدریو  هلا  دازهب  هدننک  هضرع  عجرم   KEYBOARD یتراجت مان   GS-K100 لدم هنایار  دیلک  هحفص  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان   W 230 ناوت  570W لدم گرزب  نف  کت  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

INTEL یتراجت مان  نیورش  تراجت  نیزرف  هدننک  هضرع  عجرم   GHZ 3/1 شزادرپ تعرس   LGA I3-2100 TRAY هنایار وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
ینودیرف یلعدمحا  هدننک  هضرع  عجرم  دیشفآ  یتراجت  مان  لدم 725  رگپاچ  یکشم  یرزیل  جیرتراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

زربلا هعسوت  نایاش  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم   D-LINK یتراجت مان   KVM 121 لدم  KVM چیئوس الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
تارم هنایار  زیهجت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   TRANSCEND یتراجت مان   TS256GSSD370S لدم  GB 256 تیفرظ  SSD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

نایسراپ غرمیس  نامراب  هدننک  هضرع  عجرم   KNET یتراجت مان   HD1 لدم  m 10 لوط  HDMI لباک الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   EASH 03 لدم  m 5 لوط  HDMI لباک الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

راثآ ضیف  یقالخا  دماح  هدننک  هضرع  عجرم   TESCO یتراجت مان   wire لدم هنایار  سوم  دروبیک و  تس  الاک :  مان 
تس 4 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاقآ هرامش 09154053729  اب  ینف  لاوس  هنوگ  ره  تهج  ددرگ .  هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  لیاف  تسا  هباشم  دک  ناریا  مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا الاک  دات  تفایرد و  زا  سپ  یدقن  باسح  هیوست  هوحن  دیریگب .  سامت  یتردق 

9619796393 یتسپ :  دک  راوزبس ،  هقطنم  شخپ  تکرش  یتعیرش –  رتکد  راولب  راوزبس –  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44217005-051  ، 44217505-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44216904-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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دهشم یتعیرش  قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SHPGM-537-1499 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5764350 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

26QN چیئوسومرت دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قبط5762820 تاصخشم   SULZER نیبروت هب  طوبرم   ANGULAR DISPLACEMENT رتیمسنارت
تسویپ لیاف 

هحفص 88) چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس5762950 هحفص 88)رشیرپ  چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس5763164 هحفص 88)تیمیل  چیئوس  ( چیئوس

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

امد5763256 هحفص 88)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس5763384 هحفص 88)تیمیل  چیئوس  ( چیئوس

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

اوه5763399 لاکیناکم  راشف  چیئوس  هحفص 88)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

نیبرود5763574 هکبش  یاقترا  تازیهجت  هحفص 55)چیئوس و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5763976 لیاف  قبط  وکسیس 3850  هحفص 34)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ5764117 حرش  قباطم   Cisco هحفص 88)چیئوس چیئوس  ( چیئوس

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

رتنیرپ5764319 هنایار و  هحفص 88)تاعطق  چیئوس  ( چیئوس

2626 QNQN  چیئوسومرت چیئوسومرت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 126126
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

576435026QN چیئوسومرت هحفص 88)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5763885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب تاعطق  ملق   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم 

1101092288002919 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

امد دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
لپوکومرت الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

عطق دیلک  ای  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
یکینورتکلا یراشف  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا 

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

22308-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

.دشاب5763885 یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم  یقرب  تاعطق  ملق  هحفص 95)4  چوس  ( چوس

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

.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هبهب   الاک   الاک تاصخشم   تاصخشم یقرب   یقرب تاعطق   تاعطق ملق   ملق   44 ناونع : : ناونع 127127
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نارهت ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762666 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  ینف و  تاصخشم  قبط  سنارفنک  نلاس  یتوص  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا تکرش  رهم  اب  تکرش  هدنیامن  طسوت  مرف  لیمکت  یروضح و  دیدزاب 

1101005485000062 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

تسیمازلا دیدزاب  / تسویپ دادرارق  ینف و  تاصخشم  قبط  سنارفنک  نلاس  یتوص  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگ  تمیق  یناریا  ربتعم  یاه  دنرب  زا  مالقا  هیلک 

 : یتسپ دک  نارهت ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  لک  هرادا  اکتا  هاگشورف  بنج  هلال  کراپ  یوربور  یلامش  رگراک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1418673571

60982519-021  ، 60982716-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66923000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریات ریوک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

172 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش زا  یرادا و  تاعاس  رد  دیدزاب :  - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تیاغل  1401/07/11

داصتقا یایند   :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5763841 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد یزادرپرون  اه ، برد  .فقس  اهراوید ، ششوپ  اه ، یسالدنص  نامدیچ  زیهجت ، یلخاد ، نویساروکد  بصن ) تخاس ، هیهت ،  ) ارجا یحارط و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا مزال  وئانت  یفمآ  یارب  هچنآ  ره  روتکژورپ و  توص ، فکو ، نس  فقس و 

تسا راتخم  اهداهنشیپ  همه  ای  کی  در  رد  ریاتریوک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نامرک هداج  رتمولیک 11  دنجریب  رد  عقاو  ریات  ریوک  هناخراک  تاکرادت  دحاو  هب  لیوحت :  :: سردآ سردآ

:: 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

لیمکت لیمکت وو   یروضح   یروضح دیدزاب   دیدزاب تسویپ   تسویپ دادرارق   دادرارق وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط سنارفنک   سنارفنک نلاس   نلاس یتوص   یتوص متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.تسیمازلا .تسیمازلا تکرش   تکرش رهم   رهم اباب   تکرش   تکرش هدنیامن   هدنیامن طسوت   طسوت مرف   مرف

128128

برد برد .فقس   .فقس اهراوید ، ، اهراوید ششوپ   ششوپ اهاه ، ، یسالدنص   یسالدنص نامدیچ   نامدیچ زیهجت ، ، زیهجت یلخاد ، ، یلخاد نویساروکد   نویساروکد بصن ) ) بصن تخاس ، ، تخاس هیهت ، ، هیهت  ) ) ارجا ارجا وو   یحارط   یحارط یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
تسا تسا مزال   مزال وئانت   وئانت یفمآ   یفمآ یارب   یارب هچنآ   هچنآ رهره   وو   روتکژورپ   روتکژورپ توص ، ، توص فکو ، ، فکو نسنس   وو   فقس   فقس ردرد   یزادرپرون   یزادرپرون اهاه ، ،

129129
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دادرارق5762666 ینف و  تاصخشم  قبط  سنارفنک  نلاس  یتوص  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و 
.تسیمازلا تکرش  رهم  اب  تکرش  هدنیامن  طسوت  مرف  لیمکت  یروضح و  دیدزاب  تسویپ 

هحفص 95) توص  ( توص

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

نفورکیم5762861 هیاب و  هس  هارمه  هب  ینوس   pxw-x70 لدم یرادربملیف  نیبرود  هاکتسد  کی 
ناکتاش

هحفص 18) نیبرود  ( نیبرود

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

نامدیچ5763841 زیهجت ، یلخاد ، نویساروکد  بصن ) تخاس ، هیهت ،  ) ارجا یحارط و  یراذگاو 
، توص فکو ، نس  فقس و  رد  یزادرپرون  اه ، برد  .فقس  اهراوید ، ششوپ  اه ، یسالدنص 

تسا مزال  وئانت  یفمآ  یارب  هچنآ  ره  روتکژورپ و 

هحفص 95) توص  ( توص

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

5763952ice رلچاس نیبرود  هیاپ  هحفص 18)هس  نیبرود  ( نیبرود

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

تیاعر5763956 اب  سنارفنک )  وئدیو  سیورس  یریوصت (  یتوص ،  هدنز  طابترا  تامدخ  تساوخرد 
.تسویپ کرادم  رد  جردنم  طیارش 

هحفص 34) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هریغ5764287 نیبرود و  مالقا  هحفص 55)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5764355 رادم  یاه  نیبرود  تازیهجت  مزاول و  دیرخ  هحفص 55)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  قبط   ) HPE 1*2*16 G4 KVM IP Console switch Q1P55A تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000441 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شیاپ یلیر  تعنص  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم  متسیس  ایاپ  هدنزاس  عجرم   mkv pack/ kvm8 لدم هنایار  هکبش  دروبیک  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 18 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( ددرگ هئارا  تسویپ  تاصخشم  قبط  یتسیاب  الاک   ) HPE 1*2*16 G4 KVM IP Console switch Q1P55A :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435884711 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  ورس - نابایخ  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44787100-021  ، 44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5763445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DUET_EVD گنیروتینام اب  ینطب  ژانرد  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000635 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تس الاک :  مان 

هبعج 100 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  یدقن ، ریغ  هیوست 

.دسرب زکرم  رابنا  دات  هب  دیاب  الاک 
.دشاب یم  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت 

9176699199 یتسپ :  دک  دابا ،  دمحا  یادتبا  دابآ -  دمحا  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط  ) ) HPE 1*2* 16  G4 KVM IP Console switch Q1P55AHPE 1*2* 16  G4 KVM IP Console switch Q1P55A ناونع : : ناونع 130130

DUET_EVDDUET_EVD  گنیروتینام گنیروتینام اباب   ینطب   ینطب ژانرد   ژانرد تستس   ناونع : : ناونع 131131
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مالیا کی  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: 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 16 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5763575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمالعا و یاهدک  ناریا  نیوانع  اب  قباطم  یرازفا  تخس  تازیهجت  یدادعت  دنمزاین  مالیا  کی  هبعش  یعامتجا  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد  یتساوخرد  تاصخشم 

1101005508000002 زاین :  هرامش 
مالیا کی  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تراپ هنایار  قفا  رتسگ  رهم  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN PARS لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
روشک اپورا  سالپ  نژیو  هدنزاس  عجرم  اپورا  سالپ  نژیو  هدننک  هضرع  عجرم   KODAK یتراجت مان   i2620 لدم  A4 دیفس هایس و  یگنر و  دانسا  رنکسا  الاک :  مان 

ناریا هدنزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
مامتها یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناریدام  هدنزاس  عجرم  ناریدام  یتراجت  مان   MK400A لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هنایار
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
ناریا هدنزاس  روشک  ناریدام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریدام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   24MK600M لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات یتناراگ  هب  طوبرم  تاروما  تهج  هب  .دوش  هئارا  تساوخرد  نآ  اب  قباطم  دوش و  یسررب  تقد  هب  دم  ناریا  نیوانع  تاصخشم و  لیاف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هتشاد  رتفد  مالیا  ناتسا  رد  یتسیاب  هدننک 

6931983994 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  کی  هبعش  سردم -  راولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33338166-084  ، 33381869-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33381869-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEDLED  روتینام روتینام -- A4A4  دیفس دیفس وو   هایس   هایس وو   یگنر   یگنر دانسا   دانسا رنکسا   رنکسا هنایار - - هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 132132
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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 09 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5763654 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع هب  لمح  هنیزه  ، ددع یس   h111T کیتجال نوفده  ،225ln سالپ یج  روتینام  ددع  دادعت.تسا 30  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هدنشورف 

1101000260000061 زاین :  هرامش 
مالیا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   LG یتراجت مان   1942S/M لدم  in 19 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

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

.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، ددع یس   h111T کیتجال نوفده  ،225ln سالپ یج  روتینام  ددع  دادعت.تسا 30  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  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 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

5763902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ رد  تساوخرد  حرش  اب  قباطم  .....و  روتینام  هارمه  هب  رتویپماک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091915000318 زاین :  هرامش 

ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
مالعتسا طیارش  مرف  تسویپ و  حرش  اب  قباطم  - 

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

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

مالعتسا طیارش  مرف  تسویپ و  حرش  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173767455 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  الاب  غاب  راهچ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37162531-031  ، 36247001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36244427-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوفده نوفده ،، روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 133133

تسویپ تسویپ ردرد   تساوخرد   تساوخرد حرش   حرش اباب   قباطم   قباطم .....و   .....و روتینام   روتینام هارمه   هارمه هبهب   رتویپماک   رتویپماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 134134

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

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

زا 108 ھحفص 100 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rfakekqb9ma63?user=37505&ntc=5763654
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5763654?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/df4xy2f75mahq?user=37505&ntc=5763902
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5763902?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت هس  یس و  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5763930 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد  روتینام 1  هاگتسد ،  رنکسا 1   . هاگتسد سیک 1  رتویپماک  یرازفا  تخس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم یتناراگ  اب  هارمه  + رازفا مرن  +10 زودنیو + لبمسا

1101090832000020 زاین :  هرامش 
نارهت هس  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم  تیاباگیگ  یتراجت  مان   GZX1 لدم  ATX هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   AVISION یتراجت مان   AD250 لدم  A4 زیاس دیفس  هایس و  یگنر و  دنس  رنکسا  الاک :  مان 

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

روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسویپ ینف  تاصخشم  رب  قبطنمو  تسویپ  قباطم  هاگتسد  روتینام 1  هاگتسد ،  رنکسا 1   . هاگتسد سیک 1  رتویپماک  یرازفا  تخس  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابیتشپو تامدخوربتعم  یتناراگ  اب  هارمه 

1178675641 یتسپ :  دک  کالپ 140 ،  ییاحطب  دیهش  هچوک  بنج  ناسارخ  نابایخ  ناسارخ  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33138742-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33138741-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرن مرن ++1010 زودنیو زودنیو ++ لبمسا لبمسا هاگتسد   هاگتسد   11 روتینام   روتینام هاگتسد ،  ،  هاگتسد   11 رنکسا   رنکسا  . . هاگتسد هاگتسد   11 سیک   سیک رتویپماک   رتویپماک یرازفا   یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
ربتعم ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب   هارمه   هارمه ++ رازفا رازفا

135135
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یزکرم ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  نامزاس   :: 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 08 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5764122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ دنتسه هباشم  اه  دک  ناریا   / تسویپ حرش  قباطم  طوبرم  تاقلعتم  اب  رتویپماک  لماک  متسیس  ددع  مالعتسا 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005247000020 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زیر رتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم  نناک  یتراجت  مان   LIDE 200 لدم تخت  رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

هلمع یردیح  اضریلع  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ASUS هدنزاس عجرم   X22 لدم  32x تعرس لانرتنیا  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
تن دوردیپس  ماگشیپ  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  وویا  نیرگ  یتراجت  مان   Green EVO Gen8 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225 GN لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت لحم  ات  یربرابو  لمح  یاه  هنیزه  هیلک.دسرب  داینب  دیئات  هب  دیاب  لاسرا  زا  لبق  الاک  دشاب  یم  زاین  دروم  هدش  تسویپ  تساوخرد  قبط  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یم  هداد  تدوع  دشابن  دیئات  دروم  الاک  هک  یتروص  رد  .تسا  هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  رادیرخ  هب 

3813751191 یتسپ :  دک  نمهب ،  نابایخ 22  ییاراد  نادیم  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222027-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32233066-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

// دنتسه دنتسه هباشم   هباشم اهاه   دکدک   ناریا   ناریا  / / تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم طوبرم   طوبرم تاقلعتم   تاقلعتم اباب   رتویپماک   رتویپماک لماک   لماک متسیس   متسیس ددع   ددع   88 مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 136136
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نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5764398 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تبث هناماس  رد  دوش و  اضما  رهم و  تکرش  روتکاف  شیپ  هارمهب  مالعتسا  تسویپ  - دمیا تبث  الاک  تکرش و  - هباشمدک ناریا  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ

1101095143000273 زاین :  هرامش 
نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

ابص هدننک  هضرع  عجرم   MED LINKET یتراجت مان  میسام  رتم  یسکا  سلاپ  هاگتسد  دربراک   S0020CO-L لدم هاتوک  لوط  یمئاد  یتشگنا  بورپ  الاک :  مان 
نایناریا زیهجت 

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

اردص رتسگ  بط  هدننک  هضرع  عجرم   MED-LINK یتراجت مان   EE051C5A لدم بلق  راون  هاگتسد  هعطق  لباک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   EF MEDICA یتراجت مان  یتایح  مئالع  گنیروتینام  هاگتسد  دربراک   FS50LG لدم یا  هریاد  لاسگرزب  فرصم  رابکی  دورتکلا  تسچ  الاک :  مان 

mm 50 زیاس  EF MEDICA SRL هدنزاس عجرم  نایناریا  زیهجت  ابص 
هتسب 6000 دادعت : 

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

زادعب ههام  هس  تخادرپ  - لاس لقادح 2  الاک  یاضقنا  خیرات  - هدنرب تکرش  هدهع  هب  نادابآ  تفن  یرادهب  رابنا  برد  ات  راب  هیلخت  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع اند 2  هاگتسد  بلق  راونریاودیل  -- یکشزپ تازیهجت  سدنهم  دات  روتکاف و  هارمهب  الاک  لاسرا 

6316841111 یتسپ :  دک  ینیمخ ، )  ماما  تفن ( تکرش  ناتسرامیب  ( قباسروپاش  ) یرظتنمدیهش نابایخ  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53220634-061  ، 532306-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

532306-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فرصم فرصم رابکی   رابکی دورتکلا   دورتکلا تسچ   تسچ بلق -  -  بلق راون   راون هاگتسد   هاگتسد هعطق   هعطق لباک   لباک یمئاد -  -  یمئاد یتشگنا   یتشگنا بورپ   بورپ ناونع : : ناونع 137137
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 108 ھحفص 103 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/aay9km3kr7c5a?user=37505&ntc=5764398
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5764398?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناناوج شزرو و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5764512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(. تسویپ قبط   ) گنیروتینام زکرم  یاه  لاو  وئدیو  یزلف  ۀزاس  بصن  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000013000084 زاین :  هرامش 

ناناوج شزرو و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
(. تسویپ قبط   ) گنیروتینام زکرم  یاه  لاو  وئدیو  یزلف  ۀزاس  بصن  تخاس و  - 

دیلوت تخاس و  یاهیروآ  نف  الاک :  هورگ 
دحاو  1 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  یّلم  ۀسانش  یداصتقا و  دک  دیق  اب  یمسر  روتکاف  شیپ  لاسرا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  لغش  اب  طبترم  ربتعم و  بسک  ۀناورپ  ۀئارا  -2
.تسا یمازلا  لحم  زا  دیدزاب  روتکاف  شیپ  لاسرا  زا  لبق  -3

1995614118 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  لوئس - خ  شیاین - هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22660901-021  ، 22661035-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22660921-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زیمت5762620 قاتا  گنیروتینام  هحفص 24)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5762724( تسویپ تاصخشم  قبط   ) HPE 1*2*16 G4 KVM IP Console switch Q1P55A(97 هحفص روتینام  ( روتینام

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

تخوس5762947 نزاخم  گنیروتینام  حطس و  لرتنک  متسیس  یارجا  یحارط و  تازیهجت ، ، مزاول هحفص 24)نیمات  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

روتینام5763232 ماد - دیپسا  نیبرود  - هتسب رادم  نیبرود  ریواصت  طبض  هاگتسد  هتسب -  رادم  نیبرود 
لاووئدیو رلرتنک  - لاووئدیو یتعنص 

هحفص 24) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5763445DUET_EVD گنیروتینام اب  ینطب  ژانرد  هحفص 97)تس  روتینام  ( روتینام

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

5763575LED روتینام -A4 دیفس هایس و  یگنر و  دانسا  رنکسا  هنایار - هحفص 97)سیک  روتینام  ( روتینام

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

نوفده5763654 هحفص 97)روتینام ، روتینام  ( روتینام

گنیروتینام گنیروتینام زکرم   زکرم یاه   یاه لاو   لاو وئدیو   وئدیو یزلف   یزلف ۀزاس   ۀزاس بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 138138
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5763902 رد  تساوخرد  حرش  اب  قباطم  .....و  روتینام  هارمه  هب  رتویپماک  هحفص 97)متسیس  روتینام  ( روتینام

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

هاگتسد5763930 روتینام 1  هاگتسد ،  رنکسا 1   . هاگتسد سیک 1  رتویپماک  یرازفا  تخس  تازیهجت  دیرخ 
ربتعم یتناراگ  اب  هارمه  + رازفا مرن  +10 زودنیو + لبمسا

هحفص 97) روتینام  ( روتینام

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

دک5764122 ناریا   / تسویپ حرش  قباطم  طوبرم  تاقلعتم  اب  رتویپماک  لماک  متسیس  ددع  مالعتسا 8 
/ دنتسه هباشم  اه 

هحفص 97) روتینام  ( روتینام

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

...و5764389 دیلک  هحفص   , سوام  , هکبش لباک  , رنکسا روتینامددع و  هارمه 10  هب  هاگتسد  هحفص 34)رتویپماک 10  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

فرصم5764398 رابکی  دورتکلا  تسچ  بلق -  راون  هاگتسد  هعطق  لباک  یمئاد -  یتشگنا  هحفص 97)بورپ  روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام5764512 زکرم  یاه  لاو  وئدیو  یزلف  ۀزاس  بصن  هحفص 97)تخاس و  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

تسویپ5762647 تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرودددع  5 هحفص 55)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اتسور5763874 حطس  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 55)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5764153 هحفص 55)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5764380 نیبرود  تازیهجت  بصن  هحفص 55)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زوا تشادهب  هدکشناد   :: 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   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5762841 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع مادک 2  ره  ید  گنیتیج 99  رکیپسا  وکست 2058و  رکیپسا  و  ** ددع مادک 5  ره  وکست 8022 و 8018 و 8124  دروبیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093016000090 زاین :  هرامش 
زوا تشادهب  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

ددع مادک 2  ره  ید  گنیتیج 99  رکیپسا  وکست 2058و  رکیپسا  و  ** ددع مادک 5  ره  وکست 8022 و 8018 و 8124  دروبیک  - 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

زوا رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عوجرم 09107110215 الاک  تریاغم  بویعم و  تروص  رد  ههام  ادودح 2  تخادرپ  یمازلا و  یتناراگ  تدم  دنرب و  جرد و  روتکاف و  شیپ  رودص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431975566 یتسپ :  دک  جنخ ،  هداج  زوا -  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52519272-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52247111-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اضر ماما  یرهطم و  دیهش  یهاگنامرد  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5763336 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RHINO 1960 ناوخ دکراب  رنکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030646000025 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  یرهطم و  دیهش  یهاگنامرد  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  20 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 09390014045 هب  یمغیض  مناخ  یت  یآ  دحاو  اب  موزل  تروص  رد  دشاب 3  یم  ههامود  تخادرپ  دوش 2  دنس  هنیمض  امتح  روتکاف  شیپ   1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت 

7193613111 یتسپ :  دک  ع ، )  ) اضر ماما  یرهطم و  دیهش  ینامرد  عمتجم  یزامن  نادیم  ، دنز نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32127709-071  ، 36121230-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32319304-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   22 مادک   مادک رهره   یدید   گنیتیج  9999   گنیتیج رکیپسا   رکیپسا وو   20582058 وکست   وکست رکیپسا   رکیپسا وو   **** ددع ددع   55 مادک   مادک رهره     8 وو  1248124   80 188018 وو     80228022 وکست   وکست دروبیک   دروبیک ناونع : : ناونع 139139

RHINO 1960RHINO 1960 ناوخ   ناوخ دکراب   دکراب رنکسا   رنکسا ناونع : : ناونع 140140
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رکیپسا5762841 وکست 2058و  رکیپسا  و  ** ددع مادک 5  ره  وکست 8022 و 8018 و 8124  دروبیک 
ددع مادک 2  ره  ید  گنیتیج 99 

هحفص 105) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

تهج5762953 شیوداپ 300  سوریو  یتنا  تساوخ  رد  دشاب  یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا 
تسویپ هب  تاصخشم  یزکرم  رتفد 

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5763336RHINO 1960 ناوخ دکراب  هحفص 105)رنکسا  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یکیزیف5763569 یاه  ییاراد  تیریدم  یرازفا  مرن  هناماس  یزاس  هدایپ  هحفص 18)رارقتسا و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگتسد5763930 روتینام 1  هاگتسد ،  رنکسا 1   . هاگتسد سیک 1  رتویپماک  یرازفا  تخس  تازیهجت  دیرخ 
ربتعم یتناراگ  اب  هارمه  + رازفا مرن  +10 زودنیو + لبمسا

هحفص 97) روتینام  ( روتینام

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

تسویپ5763965 لیاف  قبط  ددرت  لرتنک  رازفا  مرن  زا  هحفص 18)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5762611 مالعتسا  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  یریوصت  تراظن  هحفص 55)رورس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5763610 تراظن  هناماس  تازیهجت  یریوصت و  تراظن  نیبرود  دیرخ  - هباشم دک  هحفص 55)ناریا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5764315 تراظن  متسیس  یرادهگن  نیمات  هحفص 55)دادرارق  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اتید5764316 روتکژورپ  هحفص 79)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ اتید   اتید

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتینام5763232 ماد - دیپسا  نیبرود  - هتسب رادم  نیبرود  ریواصت  طبض  هاگتسد  هتسب -  رادم  نیبرود 
لاووئدیو رلرتنک  - لاووئدیو یتعنص 

هحفص 24) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یقرب5764247 هرکرک  برد  باب  کی  بصن  یاهمتسیسدیرخ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 52) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( 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

یزادنا5763056 هار  بصن و  هطوبرم -  تاموزلم  یکیفارت و  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  یاهنیبرود  دیرخ 
هطوبرم تاموزلم  یکیفارت و  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  یاهنیبرود 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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