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

( یهگآ دادعت 8  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 8  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 28  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 14

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

( یهگآ دادعت 11  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 26

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 31

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 32

140 1140 1 رهم   رهم   2525 هبنشود   هبنشود یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   150هکس ,270 , 000150 ,270 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   89,39089,390مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   141هکس ,490 , 000141 ,490 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   ,205رالد سیئوس000205,000 سیئوس کنارف   ,329کنارف 000329, 000

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 82هکس ,420 , 00082 ,420 , اداناک000 اداناک رالد   ,238رالد 100238, ناتسبرع100 ناتسبرع لایر   87,50087,500لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 52هکس ,300 , 00052 ,300 , وروی000 320وروی , 190320 , ژورن190 ژورن نورک   30نورک ,90030 ,900

رایع رایع   1818 یالط   سیلگنا14,485,00014,485,000یالط سیلگنا دنوپ   370دنوپ ,600370 نپاژ600, نپاژ نینی   دصکی   22دصکی 1 ,80022 1 ,800

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
((5757))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 134134))

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  • 32

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 41

( یهگآ دادعت 12  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 46

( یهگآ دادعت 35  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 55

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

( یهگآ دادعت 12  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 74

( یهگآ دادعت 7  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 84

( یهگآ دادعت 14  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 89

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

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

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 13  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

( 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 20  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

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

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

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

( یهگآ دادعت 9  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 115

( یهگآ دادعت 2  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 115

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

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

( یهگآ دادعت 14  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 115

( یهگآ دادعت 8  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 122

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا روسنس   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 129

( یهگآ دادعت 13  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 129

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 133

( یهگآ دادعت 1  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 134

( یهگآ دادعت 15  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 134

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 148
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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 17  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 148

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 151

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 152

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 152

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 153

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 154
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(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  مود -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

183/1401/13 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15  ات  دانسا   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم خرومعبنم تعاس 15  ات  دانسا   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات اب  روشک  رسارس  رد  هبوصنم   GRG دنرب زادرپ  دوخ  هاگتسد  یرازفا 1540  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تروص هب  ار  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  طسوت  یفیک ، یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  دوخ  لاس  تدم 2  هب  هعطق 

 . دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  تکرش  هب  یکینورتکلا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاصقانم هریاد  ینابیتشپ -  نیمأت و  لک  هرادا  مشش -  هقبط  کالپ 54 -  نابایخ 33- شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت -   :: سردآ سردآ

35911531  - 35911530 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا بآ  عبانم  تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تورث  :: عبنم :: 1401/08/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاسلج  تیریدم  هناماس  هدننک  دیلوت  یرازفا  مرن  یاه  تکرش  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
حالصیذ  رواشم  هب  راک  یراذگاو  قیرط  زا  تابوصم  شیاپ  تاسلج و  تیریدم  یصاصتخا  هناماس  هیهت 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 1415854651 کالپ 517  یلامش  نیطسلف  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

043680715 :: نفلت :: www.wrm.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زادرپ زادرپ دوخ   دوخ هاگتسد   هاگتسد   15401540 یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 11

تاسلج تاسلج تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس هدننک   هدننک دیلوت   دیلوت یرازفا   یرازفا مرن   مرن یاه   یاه تکرش   تکرش ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 22
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نهموب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش تیاغل  خیرات 1401/07/25  زا   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم تعاس 15عبنم تیاغل  زا 1401/07/30   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802665 :: هرازه هرازه تعاس 15دکدک    - 1401/08/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  یزیمم  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  رابتعا 40.000.000.000  غلبم 

ههام راک 12  ماجنا  تدم 

دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یسانشراک  یهگآ و  جرد  هنیزه  یکناب -  همان  تامض  ای  یدقن  زیراو  تروص  هب  لایر  هدرپس 2.000.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 368  02176223110 :: نفلت :: setadiran.ir SH-BOUMEHEN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ورین هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ییاسانش یهگا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم هتفهعبنم کی  ات  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802714 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا مرن  هعسوت  تهج  لاعف  یاه  تکرش  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(DMS (Distribution Management System

.دیامن رازگرب  ار  عیزوت  یاهرازفا  مرن  هعسوت  هزوح  رد  دعتسم  یاه  تکرش  ییاسانش  عوضوم  اب  یتسشن  دراد  رظن  رد  ورین  هاگشهوژپ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: ADAS@nri.ac.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس یزیمم   یزیمم هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 33

(( DMS (Dis tribution Management SystemDMS (Dis tribution Management System  رازفا رازفا مرن   مرن هعسوت   هعسوت تهج   تهج لاعف   لاعف یاه   یاه تکرش   تکرش ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 44
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یلم هعسوت  هورگ  یراذگ  هیامرس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/02 :: یهگآ یهگآ هرامش   راشتناهرامش خیرات  زا  : دانسا شورف  عورش  خیرات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هخروم هبنشود  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  : دانسا شورف  نایاپ  خیرات  یهگآ 

1401/08/02

تاعالطا  :: عبنم هبنشودعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یرادا تقو  نایاپ  ات  رثکادح  : تاکاپ لیوحت  ییاهن  نامز  خروم 1401/08/09 - 

خروم 1401/08/09 هبنشود  زور 

5802724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا دانسا  رد  دوجوم  تاصخشم  ساسارب  زایندروم  یاه  لوژام  هناماس SharePointو  یزادنا  هار  بصن و  راکنامیپ  باختنا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیآ یم  لمعب  توعد  طیارش  دجاو  یقوقح  صاخشا  هیلک  زا  اذل  .دیامن  مادقا  یمومع  هصقانم  قیرط 

لایر غلبم 500/000  زیراو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  500،000،000 هصقانم : رد  تکرش  هدرپس 

هیامرس تکرش  کالپ 89 - یمادخ - دیهش  نابایخ  کنو -  نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  یناشن  هب  تیاغل 16:30 )  حبص  8  ) یرادا تعاس  رد   :: سردآ سردآ
لوا هقبط  یلم -  هعسوت  هورگ  یراذگ 

:: 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

نادابآ تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یروانف تاقیقحت و  مولع ، یلاع  یاروش   :: عبنم :: 1401/08/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802730 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا هدافتسا  اب  نادابآ  هاگشیالاپ  هدرشف  یاوه  دیلوت  یاهروسرپمک  یتسیلاتاک و  لیدبت  دحاو  روسرپمک  یبای  بیع  درکلمع و  زاس  هیبش  رازفا  مرن  دیلوت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یعونصم شوه 

هام  ارجا 12  راظتنا  دروم  نامز 
: هژورپ یارجا  فادها 

یاه تمسق  راشف  نامدنار ، دننام  روسرپمک  دنیارف  یور  راذگ  ریثات  مهم و  یاهرتماراپ  هیلک  هک  تسا  یرازفا  مرن  تخاس  یحارط و  هژورپ  نیا  یارجا  زا  فده 
هناریگشیپ تاریمعت  هورگ  طسوت  هدش  یریگ  هزادنا  یاه  هداد  نینچمه  لاتسأ و ...  جرس ، ریظن  برخم  یاه  هدیدپ  دوجو  یجورخ ، یدورو و  نایرج  فلتخم ،

هداد نیا  لیلحت  اب  هتفرگ و  یدورو  ناونعب  ار  دوجوم و ...  قباوس  هطوبرم ،  یاهدرادناتسا  یدنیارف ،  یاه  هداد  روسرپمک ،  یحارط  هب  طوبرم  یاه  هداد  هاگشیالاپ ، 
دنک مالعا  هبساحم و  ار  روسرپمک  یتایلمع  یاهرتماراپ  هنیهب  طیارش  هدرک و  نعت  ار  روسرپمک  درکلمع  یعونصم ، شوه  زا  هدافتسا  اب  اه 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  ارجا 10.000.000.000  راظتنا  دروم  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یهلا تمعن  دوعسم   06153183471 :: 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

زایندروم زایندروم یاه   یاه لوژام   لوژام وو   SharePointSharePoint هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 55

هاگشیالاپ هاگشیالاپ هدرشف   هدرشف یاوه   یاوه دیلوت   دیلوت یاهروسرپمک   یاهروسرپمک وو   یتسیلاتاک   یتسیلاتاک لیدبت   لیدبت دحاو   دحاو روسرپمک   روسرپمک یبای   یبای بیع   بیع وو   درکلمع   درکلمع زاس   زاس هیبش   هیبش رازفا   رازفا مرن   مرن دیلوت   دیلوت ناونع : : ناونع 66

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

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/130 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802758 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8:45  سار   - 1401/08/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

میرف نیم  یداینب  یاهرازفا  مرن  لماع و  متسیس  ینابیتشپ  یتناراگ و  یزادنا ، هار  بصن و  نیمات ، یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش

یکناب نیب  یکناب / کچ  هئارا  ای  و  تلم ) کناب  زا  ریغ   ) یکناب هصقانم  رد  تکرش  طرش  دیق و  نودب  همانتنامض  لایر   100/000/000  : نیمضت غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یارب لایر  نویلیم  کی  غلبم  ...یهگآ  رد  جردنم  هرامش  هب  ماج  یراج  باسح  هبیدقن  زیارو  شیف  ای  لایر  غلبم 2.500.000.000  هب  نایرتشم  یداع  کچ  زا  ریغ 

دانسا تفایرد 

اهدادرارق تالماعم و  هرادا  مشش  هرامش 380 ط  نامتخاس  تفن  ترازو  نامتخاس  لباقم  یناقاط  نارهت خ   :: سردآ سردآ

64821050-64821180 :: 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

هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  مود -  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

183/1401/11 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش زور  تعاس 15   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهیک  :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 15   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تدم 2 هب  هعطق  نیمات  اب  روشک  رسارس  رد  هبوصنم   ncr دنرب زادرپدوخ  هاگتسد  یرازفا 950  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاصقانم هریاد  ینابیتشپ -  نیمات و  لک  هرادا  مشش -  هقبط  کالپ 54  نابایخ 33 -  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت -   :: سردآ سردآ

35911530-35911464 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

میرف میرف نیم   نیم یداینب   یداینب یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن وو   لماع   لماع متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یتناراگ   یتناراگ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات ، ، نیمات ناونع : : - - ناونع 77

روشک روشک رسارس   رسارس ردرد   هبوصنم   هبوصنم   ncrncr  دنرب دنرب زادرپدوخ   زادرپدوخ هاگتسد   هاگتسد   950950 یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 88

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

یفیک یبایزرا  مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FSS-9740022 :: یهگآ یهگآ هرامش   یفیکهرامش یبایزرا  ناوخارف  تبث  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تعنص ناهج   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  ماجنا  زا  سپ  زور   20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F "HIMA" CONTROLLERS PLC یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 12 دازکاخ  نابایخ  جروت -  نابایخ  سردم -  عطاقت  هب  هدیسرن  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

88963737و85193768  : مان تبث  رتفد  :: 23942656و02141934  نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( وکیاوزیا )

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092297000029 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802790 :: هرازه هرازه :: 1401/08/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یربوان  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  سابعردنب  برغ  یرتمولیک   37 تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   910,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:00 تعاس : 1401/10/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  سابعردنب  برغ  یرتمولیک   37  ، 7934174715 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

P/F "HIMA" CONTROLLERS PLCP/F "HIMA" CONTROLLERS PLC ناونع : : ناونع 99

یربوان یربوان تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1010

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

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

جارس  :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802878 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8  زا   - 1401/08/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا )  ) رطق 1/2 رد  سالک  لداعم  کشخ  همین  ای  کشخ  تج  یتلوم  بآ  روتنک  دیرخ   - 401  - 3  - 240 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( کیتابر بالضاف (  یاه  هکبش  یرتموئدیو  نیبرود  هاگتسد  ود  دیرخ  - 401 - 3 - 241

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  :: و ...  یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 292 تکرش  تالماعم  هناخریبد  دانسا : لیوحت   :: سردآ سردآ

یلخاد 388  8-36680030-031 :: نفلت :: www.abfaesfahan.ir iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

مود تبون  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001094564000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/28هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم :: 1401/08/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802944 :: هرازه هرازه :: 1401/08/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

لایر هصقانم 550/000/000  رد  تکرش  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02141934 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتموئدیو یرتموئدیو نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ چنیا - ) - ) چنیا  ) ) 1/21/2 رطق   رطق ردرد   سالک   سالک لداعم   لداعم کشخ   کشخ همین   همین ایای   کشخ   کشخ تجتج   یتلوم   یتلوم بآبآ   روتنک   روتنک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( کیتابر کیتابر بالضاف (  (  بالضاف یاه   یاه هکبش   هکبش

1 11 1

کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک زکرم   زکرم زیهجتو   زیهجتو یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

مود تبون  ناوخارف  یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

wss-0150860 :: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش سپ  زور  هس  رثکادح  لوا و  یهگآ  پاچ  زا  سپ  هلصافالب   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یرادا تعاس  نایاپ  ات  مود  تبون  یهگآ  رشن 

ناهیک  :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  نیرخآ  زا  سپ  هتفه  ود   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F “SIEMENS” PLC ملق دیرخ 23  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

مان 88969737 تبث  رتفد  سامت 02141934  زکرم   02183762604 - 5 :: نفلت نفلت
85193768 - 

setadiran.ir :: 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

نورام یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/667 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش ات  زا 1401/07/26  لیطعت  مایا  زجب   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم یرادا  تقو 

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

5803337 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نورام  یمشورتپ  عمتجم  یتعنص  یفارگویدار  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نازیم تیاس 2  رهشهام -  یداصتقا  هژیو  هقطنم  رد  عقاو  نورام  یمیشورتپ  عمتجم  : ارجا لحم 

یکناب  هدش  نیمضت  کچ  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر   500,000,000 هصقانم : رد  تکرش  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف و یتازیهجت و  یلام و  ناوت  نتشادرب  لاد  هتبثم  کرادم  هئارا  هباشم -  راک  هس  لقادح  ماجنا  رد  هقباس  نسح  هبرجت و  نتشاد  یقوقح -  تیصخش  نتشاد 

نورام یمیشورتپ  عمتجم  هبعش  تراجت  کناب  هرامش 6017032281  باسح  هب  زیراو  لایر   1/500/000 زیراو : هوحن  دانسا و  تمیق 

قاتا 203)  ) اهدادرارق یقوقح و  روما  تیاس 2 یمیشورتپ -  یداصتقا  هژیو  هقطنم  رهشهام  ردنب  : دانسا تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.mpc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: tenders@mpc.irسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SIEMENS”  PLCSIEMENS”  PLC  ملق ملق دیرخ  2323   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

یتعنص یتعنص یفارگویدار   یفارگویدار تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1414

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/17هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/08/29عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803358 :: هرازه هرازه :: 1401/08/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Plc-Hima یکدی تاعطق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش لوا  تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  تفه   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم رصع   :: عبنم یهگآعبنم مود  تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  هد   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803736 :: 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

Plc -HimaPlc-Hima یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

رهش رهش حطس   حطس یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هعسوت نامزاس  هب  هتسباو  ینیما  جاح  دیهش  یتعنص  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناوت یژرنا  عبانم 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

4/0107/17 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش (  1401/07/27 مود (  تبون  پاچ  خیرات  زا   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشراهچ  زور  تعاس 16  نایاپ 

مج ماج   :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 16  نایاپ  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802418 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ زاین  دروم  رتنس ) اتید   ) قیرح مالعا  ددع  دادعت 12  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

جردنم باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 1.000.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  یکناب -  ربتعم  همانتنامض  هرقف  کی  لایر  نیمضت 611.100.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  دادرارق  دقع  تهج  اتس  همانیهاوگ  هئارا  دوب .  دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  راشتنا  تبون  هنیزه 2  یهگآ -  رد 

رهشابص یجورخ  هواس ، نارهت -  نابوتا  یضراوع  زا  دعب  رتمولیک 13  رد  عقاو  ینیما  جاح  دیهش  یتعنص  هورگ  هصقانم  دانسا  لیوحت  تفایرد و  لحم   :: سردآ سردآ
یراپسنورب دحاو  یناگرزاب  تیریدم  یرتاب ، ابص  تاجناخراک 

:: 56577612 و 09120196805 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

ناشخرد دیهش  یتعنص  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

3010622 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش نیلوا  پاچ  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تعنص رابخا   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بایسآ یاه  نلاس   fm200 و co2 قیرح مالعا  ءافطا و  یارجا  تاعطق و  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  همان 720.000.000  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر دانسا 1.000.000  هنیزه 

اه دادرارق  دحاو  یرتاب  ابص  ناشخرد  دیهش  هورگ  رهشابص  مود  یجورخ  هواس  نارهت  نابوتا  رتمولیک 18   :: سردآ سردآ

56574900 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56574908 :: 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

رتنس رتنس اتید   اتید قیرح   قیرح مالعا   مالعا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

بایسآ بایسآ یاه   یاه نلاس   نلاس   fm200fm200 وو     co2co2 قیرح   قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا یارجا   یارجا وو   تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 154 ھحفص 13 
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک -  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

wsd-0210007 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگا  راشتنا  زا  سپ  زور  هس  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  نیرخا  زا  سپ  هتفه  ود   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ زاین  دروم  هدننک  شوماخ  ددع  ملق 935  دیرخ 12  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سراپ زاگ  تفن و  تکرش  یمومع  طباور   :: سردآ سردآ

مان تبث  رتفد  :: 02183762604-5و 02141934  نفلت نفلت
85193768و88969737

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   2828 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یشزومآ یزیر  همانرب  شهوژپ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003066000014 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802513 :: هرازه هرازه :: 1401/08/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشر )  ) ناریا سرادم  یلم  هکبش  رمتسم  ییاوتحم  ینف و  یرادهگن  هعسوت و  ینابیتشپ ، یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یشزوما  یزیر  همانرب  شهوژپ و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هکبش ینابتشپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

10:00 تعاس : 1401/09/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 270 یلامش -  رهشناریا  نابایخ  ناخمیرک -  نابایخ   ، 1584747359 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  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

دوخ دوخ زاین   زاین دروم   دروم هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ددع   ددع   935935 ملق   ملق   1212 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

(( دشر دشر  ) ) ناریا ناریا سرادم   سرادم یلم   یلم هکبش   هکبش رمتسم   رمتسم ییاوتحم   ییاوتحم وو   ینف   ینف یرادهگن   یرادهگن وو   هعسوت   هعسوت ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2020

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

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005003000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشود  زور  حبص  تعاس 8  زا   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تیاغل  1401/07/25

زورما دادیور   :: عبنم تعاس 14عبنم خروم  تیاغل   1401/08/02  - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802680 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس نس  هاگتسد  ود  ینابیتشپ  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 1/750/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یناگرزاب و هرادا  قاتا 764   7 هقبط ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  داتس  یروکف  دیهش  عمتجم  زا  دعب  یرگشل  دیهش  هداج  یادتبا  یدازآ  نادیم  نارهت -   :: سردآ سردآ
اهدادرارق روما 

23902072 :: نفلت :: Www.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

ناریا یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001056000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802725 :: هرازه هرازه :: 1401/08/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم  تارادا  نامتخاس  رد  هارمه  نفلت  یهد  نتنآ  تیعضو  دوبهب  اقترا و  هصقانم  دیدجت  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

رازفا تخس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 4,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   4,000,000,000 نیمضت :  غلبم 
.دوش  هئارا  ناریا  یلم  کناب  همان  تنامض  ًاحیجرت  نیمضت :  تاحیضوت 

14:00 تعاس : 1402/02/11 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزادرپراک لک  هرادا  کناب -  هچوک  یاهتنا  ییاخس - گنهرس  زا خ  رتالاب  یسودرف - خ  نارهت -   ، 1135937641 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
60992870-4 نفلت :  ناریا  یلم  کناب 

:: 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

چیئوس چیئوس نسنس   هاگتسد   هاگتسد ودود   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

یزکرم یزکرم تارادا   تارادا نامتخاس   نامتخاس ردرد   هارمه   هارمه نفلت   نفلت یهد   یهد نتنآ   نتنآ تیعضو   تیعضو دوبهب   دوبهب وو   اقترا   اقترا ناونع : : ناونع 2222

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ارآرهش  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  یرادرهش  یرون  ربیف  ویسپ  هکبش  هعسوت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  171/538/320/000 دروارب :

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دهشم یرادرهش   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir- www.rrk.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

لیبدرا هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/09 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش پاچ  زا  سپ  یراک  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم هصقانمعبنم دانسا  شورف  تلهم  نیرخآ  زا  سپ  یراک  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802909 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک   سار  کرادم  لیوحت  تلهم  مامتا  زا  سپ  یراک  زور  نیلوا   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
حبص

لیبدرا هقطنم  رایس  تاطابترا  هکبش  یزاس  هنیهب  یرادهگن و  ییارجا  ینادیم و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هب ادقن  ای  میلست و  هیهت و  هدش )  نیمضت  کچ  رادزمر (  یکناب  کچ  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  غلبم 3.420.000.000  هب  ینیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لیبدرا  یزکرم  هبعش  تلم  کناب  دزن  یهگا  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح 

قوف باسح  هب  لایر  زیراو 250.000  ای  یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  غلبم 500.000  هب  یزیراو  شیف 

هناخریبد فکمه  هقبط  هقطنم  تارباخم  نامتخاس  تارباخم  نادیم  یمالسا  یروهمج  نابایخ  لیبدرا   :: سردآ سردآ

04533364855 :: نفلت :: WWW.ardebil.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

04533363555 :: 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 ویسپ   ویسپ هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 2323

هقطنم هقطنم رایس   رایس تاطابترا   تاطابترا هکبش   هکبش یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   یرادهگن   یرادهگن ییارجا   ییارجا وو   ینادیم   ینادیم تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 2424

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

یا هلحرم  ود  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/09 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش پاچ  زا  سپ  یراکزور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هناسر رصع   :: عبنم هصقانمعبنم دانسا  شورف  تلهم  نیرخا  زا  سپ  یراکزور   5 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803000 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیبدرا هقطنم  رایس  تاطابترا  هکبش  یزاس  هنیهب  یرادهگن و  ییارجا  ینادیم و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 3/420/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 500/000  دیرخ  غلبم 

مود هقبط  لیبدرا  هقطنم  تارباخم  نامتخاس  تارباخم  نادیم  یمالسا  یروهمج  خ  لیبدرا -  رد  عقاو  تاکرادت  ینابیتشپ و  هرادا   :: سردآ سردآ

راگنرود 33363555-045 - 33364855-045 :: نفلت :: Www.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

ناهفصا یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5803150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

باهذ بایا و  دیامن 1 ) مادقا  هرواشم و )...  یاه  هژورپ  یتامدخ ،  ) لیذ یاه  هتشر  رد  حالصیذ  ناراکنامیپ  اه و  تکرش  یدنب  هبتر  ییاسانش و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تالوصحم لمح  .یراوس 6 ) یاهوردوخ  نیمات  یناسنا 5 ) یورین  نیمات  ( 4 زبس ، یاضف  یرادهگن  .اذغ 3 ) عیزوت  خبط و  نیمات ، هیهت ، .تکرش 2 ) نانکراک 

یریگراب و رب  یسرزاب  تراظن ، تامدخ  ماجنا  .رتویپماک 9 ) یرازفا  تخس  تامدخ  دناب 8 ) یانهپ  تنرتنیا و  هکبش و  ینابیتشپ  یرادهگن و  زیهجت و  ( 7 یتارداص ،
(13piping .یارجا بصن و  یحارط ، .راشف 12 ) تحت  نزاخم  کیرفسمتا و  نزاخم  بصن  تخاس و  ( 11 ینارمع ، ینامتخاس و  تایلمع  تالوصحم 10 ) هیلخت 

قرب و تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، .تاسیسات 15 ) کیناکم و  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، .راود 14 ) تباث و  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  ، بصن
هطوبرم یاه  تیلاعف  تاعوضوم و  ریاس  .کرمگ 18 ) الاک و  صیخرت  هزوح  رد  لاعف  یاه  تکرش  ( 17 رواشم .)  ) یسدنهم روما  ماجنا  ( 16 قیقد ، رازبا 

تیریدم و نامزاس  طسوت  هک  ییاه  تکرش  یدنب  هبتر  - 4 راک ) هرادا  زا  یراکنامیپ  تیلاعف  دک   ) راک هرادا  زا  ناراکنامیپ  تیحالص  دأت  هناورپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
همانرب تیریدم و  نامزاس  طسوت  هک  ینارواشم  یدنب  هبتر  - 5 هجدوب ) همانرب و  نامزاس  یلا 5  هبتر 1   ) .تسا هدش  ذخا  یراکنامیپ  بلاق  رد  روشک  یزیر  همانرب 

( هجدوب همانرب و  نامزاس  ىلا 2  هبتر 1   ) .تسا هدش  ذخا  روشک  یزیر 

، اهدادرارق یقوقح و  روما  یرظتنم ،) دیهش  کرهش  یوربور   ) ناهفصا یمیشورتپ  یصاصتخا  راولب  ناگدازآ ، هارگرزب  رتمولیک 5  ناهفصا ،  :: سردآ سردآ

( اهدادرارق روما   ) 031-33922226  - 28 :: 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

تاطابترا تاطابترا هکبش   هکبش یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   یرادهگن   یرادهگن ییارجا   ییارجا وو   ینادیم   ینادیم تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 2525

رازبا رازبا وو   قرب   قرب تازیهجت   تازیهجت ینامتخاس -  -  ینامتخاس تایلمع   تایلمع یسرزاب -  -  یسرزاب وو   تراظن   تراظن تامدخ   تامدخ یرازفا -  -  یرازفا تخس   تخس تامدخ   تامدخ تنرتنیا -  -  تنرتنیا وو   هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع
 ...  ... وو وردوخ   وردوخ نیمات   نیمات ورین -  -  ورین نیمات   نیمات زبس -  -  زبس یاضف   یاضف اذغ -  -  اذغ خبط   خبط یتارداص -  -  یتارداص تالوصحم   تالوصحم لمح   لمح الاک -  -  الاک صیخرت   صیخرت رواشم - - رواشم یسدنهم   یسدنهم روما   روما قیقد -  -  قیقد

2626

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/02هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم :: 1401/08/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803295 :: هرازه هرازه :: 1401/08/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  یاهوفاک  یزاس  هنیهب  یزادنا و  هار  تهج  دروکچپ   - نیکرتشم لباک   - Ccub تینوی یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

09111758063 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/8 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5803306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناگمه نفلت  یرونربیف و  تباث و  نفلت  ییاوخ  لباک و  هکبش  یرادهگن  ینادیم و  تایلمع  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

دروکچپ دروکچپ  - - نیکرتشم نیکرتشم لباک   لباک  -  - CcubCcub  تینوی تینوی ناونع : : ناونع 2727

یناگمه یناگمه نفلت   نفلت وو   یرونربیف   یرونربیف وو   تباث   تباث نفلت   نفلت ییاوخ   ییاوخ وو   لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن وو   ینادیم   ینادیم تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 2828

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/11 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

khoozestan.tci.ir :: عبنم :: 1401/08/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لبود هایس  میس  راهم و  نودب  ییاوه  لباک  عاونا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر 60.353.300.000: دروآرب غلبم 

لایر 1.661.100.000: هدرپس غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33339006 :: 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

نامرک ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/993041 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RS232 TO USB طبار لباک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لبود لبود هایس   هایس میس   میس وو   راهم   راهم نودب   نودب ییاوه   ییاوه لباک   لباک عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

RS232  TO USBRS232  TO USB طبار   طبار لباک   لباک ناونع : : ناونع 3030
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نامرک ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/962864 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/07/24  زا   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لصفم دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/953817 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803371 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یرتشم لحم  یدورو   TB ات  FAT زا  ) عیزوت یرون  هکبش  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لصفم لصفم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

 ( ( یرتشم یرتشم لحم   لحم یدورو   یدورو   TBTB اتات     FATFAT زازا    ) ) عیزوت عیزوت یرون   یرون هکبش   هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3232
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نامرک ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/923778 - 923776 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/7/24  تلهم   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

xenpak-10g-lr/sr لوژام دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/1100613 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803374 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوژام دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

xenpak - 10g- lr/srxenpak - 10g- lr/sr  لوژام لوژام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333

لوژام لوژام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

31228225 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

تاکرادت ینابیتشپ و  هرادا   31228225 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/1052436 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/07/24  زا   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803377 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

km1454 نامرک نایگنهرف  کراپ  تیاس  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535

کراپ کراپ تیاس   تیاس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3636

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803378 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/1032996 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/7/24   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنسفر ریبک  ریما  زکرم  لاناک  یزاسزاب  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737

زکرم زکرم لاناک   لاناک یزاسزاب   یزاسزاب یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3838

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/137/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/7/24   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم :: 1401/08/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803383 :: هرازه هرازه :: 1401/08/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  رد  دوجوم   RTN950 یواوه ویدار  یاه  کنیل  زا  هنیهب  هدافتسا  تهج  لنپ -  چپ   - radiu یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

09111752711 :: 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

ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/134/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/02هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم :: 1401/08/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803384 :: هرازه هرازه :: 1401/08/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دایص 40  ftth یارب  gpfd تراک یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

01732244702 :: 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

RTN950RTN950 یواوه   یواوه ویدار   ویدار یاه   یاه کنیل   کنیل زازا   هنیهب   هنیهب هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج لنپ -  -  لنپ چپچپ    -  - radiuradiu ناونع : : ناونع 3939

4040 دایص   دایص   ftthftth یارب   یارب   gpfdgpfd  تراک تراک ناونع : : ناونع 4040

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/136/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/02هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم :: 1401/08/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803385 :: هرازه هرازه :: 1401/08/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارحب هتیمک  یاهیرون  وفاک  یزادنا  هارو  بصن  تازیهجت  نیکرتشم  لباک   - ccue تراک یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

01732244702 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/76 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5803458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رصعیلو تارباخم  زکرم  هدودحم  رد  تیاس 0373  دک  لوا  هارمه   BTS یرونربیف یشکلباک  حرط  یارجا  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

تاسلج5802590 تیریدم  هناماس  هدننک  دیلوت  یرازفا  مرن  یاه  تکرش  ییاسانش  هحفص 5)ناوخارف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5802714DMS (Distribution Management رازفا مرن  هعسوت  تهج  لاعف  یاه  تکرش  ییاسانش 
(System

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زایندروم5802724 یاه  لوژام  هناماس SharePointو  یزادنا  هار  بصن و  راکنامیپ  هحفص 5)باختنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

وفاک وفاک یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن تازیهجت   تازیهجت نیکرتشم   نیکرتشم لباک   لباک  -  - ccueccue تراک   تراک ناونع : : ناونع 4141

لوا لوا هارمه   هارمه   BTSBTS یرونربیف   یرونربیف یشکلباک   یشکلباک حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4242

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

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

نیم5802758 یداینب  یاهرازفا  مرن  لماع و  متسیس  ینابیتشپ  یتناراگ و  یزادنا ، هار  بصن و  نیمات ، - 
میرف

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یربوان5802790 تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هحفص 8)هصقانم  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001005220000065 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802364 :: هرازه هرازه :: 1401/08/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریسم  یامنهار  یاهولبات  یکیفارت و  یاهولبات  تازیهجت و  ییامنهار  غارچ  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنز  ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ریسم یامنهار  یاهولبات  یکیفارت و  یاهولبات  تازیهجت و  ییامنهار  غارچ  بصن  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   480,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:00 تعاس : 1401/10/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یدازا راولب   ، 4515617188 یتسپ :  دک  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  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

ریسم ریسم یامنهار   یامنهار یاهولبات   یاهولبات وو   یکیفارت   یکیفارت یاهولبات   یاهولبات وو   تازیهجت   تازیهجت ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4343
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ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003469000103 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802386 :: هرازه هرازه :: 1401/08/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتمولیک  نیسره 10   - دابآرون دابآ -  مرخ  یاهروحم  یسرجوین  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسرل  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رتمولیک  نیسره 10   - دابآرون دابآ -  مرخ  یاهروحم  یسرجوین  بصن  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
130,505,490,525 یلام :  دروآرب 

لایر   6,525,274,526 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/11/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

3 هقطنم یرادرهش  یوربور  ناتسراهب  راولب  دابآ  مرخ   ، 6819613831 یتسپ :  دک  نافلد ،  رهش :  ناتسرل ،  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

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003469000104 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802392 :: هرازه هرازه :: 1401/08/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآرون  دابآ -  مرخ  دابآزوریف و  رتشلا  یاهروحم  یسرجوین  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسرل  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دابآرون  دابآ -  مرخ  دابآزوریف و  رتشلا  یاهروحم  یسرجوین  بصن  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
194,096,565,937 یلام :  دروآرب 

لایر   9,704,828,297 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/11/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هقطنم 3 یرادرهش  یوربور  ناتسراهب  راولب  دابآ  مرخ   ، 6819613831 یتسپ :  دک  هلسلس ،  رهش :  ناتسرل ،  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

اهروحم اهروحم یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4444

اهروحم اهروحم یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کیفارت لقن  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095005000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802407 :: هرازه هرازه :: 1401/08/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدقم .  دهشم  رهش  حطس  نزکمشچ  یهدنامرف و  غارچ  هب  اهعطاقت  زیهجت  یارب  زاین  دروم  یالاک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  دهشم  یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

سدقم .  دهشم  رهش  حطس  نزکمشچ  یهدنامرف و  غارچ  هب  اهعطاقت  زیهجت  یارب  زاین  دروم  یالاک  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
23,493,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,174,650,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هناخریبد  لیوحت  هصقانم  تاکاپ  ییاشگزاب  زا  لبق  تسیاب  یم  هصقانم  رد  تکرش  همانتنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

14:00 تعاس : 1401/11/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کیفارت لقن  لمح و  تنواعم  نامتخاس  مالسا ،  نایئادف  نابایخ  یاهتنا  دهشم ،  ، 9166997631 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
 . دهشم کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  فکمه ،  هقبط  دهشم ،  یرادرهش 

:: 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

هیمورا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هخروم 1401/07/25هرامش هبنشود  زور  تعاس 10  زا   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هخروم 1401/07/30 هبنش  زور  تعاس 19  ات 

عورش  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروص هب  هاگراک  زیهجت  اب  یا 1/05  هقطنم  بیرض  لاس 1401 و  دناب  هار و  ءاهب  تسرهف  ساسا  رب  یکیفارت  ینتب  لاد  بصن  تخاس و  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هقطنم 3 یرادرهش  حطس  رد  هدش  نعت  یاه  لحم  رد  یرادناتسا  یزیر  همانرب  تنواعم  هلماش  یاه  همانشخب  ساسا  رب  لیدعت  لامعا  اب  عوطقم و 

لایر  14/983/904/350 دروارب :

هیاپ 5) لقادح   ) بآ دناب و  هار و  هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یسمش راهچ )  ) هام  4: دادرارق تدم 

هیمورا یرادرهش   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نزکمشچ نزکمشچ وو   یهدنامرف   یهدنامرف غارچ   غارچ هبهب   اهعطاقت   اهعطاقت زیهجت   زیهجت یارب   یارب زاین   زاین دروم   دروم یالاک   یالاک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646

یکیفارت یکیفارت ینتب   ینتب لاد   لاد بصن   بصن وو   تخاس   تخاس تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003007000104 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802715 :: هرازه هرازه :: 1401/08/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایسراپ  رب  یژرنا  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  یلصا  یدورو  ییانشور  زبس و  یاضف  یزاسهطوحم ، بردرس ، ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ  رب  یژرنا  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  یلصا  یدورو  ییانشور  زبس و  یاضف  یزاسهطوحم ، بردرس ، ثادحا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
472,118,669,057 یلام :  دروآرب 

لایر   15,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایسراپ  رب  یژرنا  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  یلصا  یدورو  ییانشور  زبس و  یاضف  یزاسهطوحم ، بردرس ، ثادحا  نیمضت :  تاحیضوت 

16:00 تعاس : 1402/02/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یلم تکرش  نامتخاس  لالقتسا ، امنیس  یوربور  ع ،)  ) رصع یلو  نادیم  زا  رتالاب  نارهت ،  ، 1594643118 یتسپ :  دک  نایسراپ ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
فکمه هقبط  یلامش ، جرب  ناریا ، دالوف 

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هدیازم هصقانم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802894 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

23,493,000.000: دروآرب غلبم  سدقم  دهشم  رهش  حطس  نز  کمشچ  یهدنامرف و  غارچ  هب  اه  عطاقت  زیهجت  یارب  زایندروم  یالاک  دیرخ  عوضوم : یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر

:: 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

یلصا یلصا یدورو   یدورو ییانشور   ییانشور وو   زبس   زبس یاضف   یاضف یزاس ، ، یزاس هطوحم   هطوحم بردرس ، ، بردرس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 4848

رهش رهش حطس   حطس نزنز   کمشچ   کمشچ وو   یهدنامرف   یهدنامرف غارچ   غارچ هبهب   اهاه   عطاقت   عطاقت زیهجت   زیهجت یارب   یارب زایندروم   زایندروم یالاک   یالاک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949

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

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

زا 154 ھحفص 29 
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دهشم یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001095005000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ارآرهش  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802998 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر دروآرب 23.493.000.000  سدقم - دهشم  رهش  حطس  نز  کمشچ  یهدنامرف و  غارچ  هب  اه  عطاقت  زیهجت  یارب  زاین  دروم  یالاک  دیرخ  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

مالیا ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن و  لمح و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/28هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5803162 :: هرازه هرازه :: 1401/08/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناتسمز هسام  لمحو  دیرخ  ٬ هیهت یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  11625270000 دروارب :

تاسیسات - هینبا - هار یراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مالیا مالیا -  ناریا -  یمالسا  یروهمج   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لرتنک5802944 زکرم  زیهجتو  یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ،
کیفارت

هحفص 8) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رهش5803736 حطس  یریوصت  شیاپ  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هژورپ  هحفص 8)یراذگاو  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

رهش رهش حطس   حطس نزنز   کمشچ   کمشچ وو   یهدنامرف   یهدنامرف غارچ   غارچ هبهب   اهاه   عطاقت   عطاقت زیهجت   زیهجت یارب   یارب زاین   زاین دروم   دروم یالاک   یالاک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050

یناتسمز یناتسمز هسام   هسام لمحو   لمحو دیرخ   دیرخ ٬٬ هیهت هیهت 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 154 ھحفص 30 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001093985000666 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیعجارم  ییوردوخ و  یلنسرپ ، ددرت  لرتنک  یسرتسد و  تیریدم  هناماس  یزادنا  هار  نیمات و  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

 - لوا هقبط  یتایلمع - هاگیاپ  نامتخاس  ناریا - یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف - نادیم  زا  رتالاب  ینامیلس - مساق  راولب  زاوها - زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
قاتا 112 اهدادرارق - هرادا 

:: 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

دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001493000017 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803675 :: هرازه هرازه :: 1401/08/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآرم  هاگدورف  ( اهدنبهار اه ، یقرب  هلپ  اهروسناسآ ،  ) رفاسم لاقتنا  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  سیورس ، یربهار ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دابارهم  یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دابآرم هاگدورف  ( اهدنبهار اه ، یقرب  هلپ  اهروسناسآ ،  ) رفاسم لاقتنا  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  سیورس ، یربهار ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   924,000,000 نیمضت :  غلبم 

نفلت 61023161 .دامن  نامیپ  اهدادرارق و  روما  دحاو  لیوحت  ییاشگزاب  زور  زا  لبق  ار  همانتنامض  لصا  افطل  نیمضت :  تاحیضوت 
یدامتعا  یاقآ  ناهاوخداد -  مناخ 

10:15 تعاس : 1401/11/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دابآرهم یللملا  نیب  هاگورف  لک  هرادا  هرامش 2  لانیمرت  بنج  دابآرهم  هاگدورف   ، 1387835151 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیعجارم نیعجارم وو   ییوردوخ   ییوردوخ یلنسرپ ، ، یلنسرپ ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک وو   یسرتسد   یسرتسد تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   نیمات   نیمات یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 5252

هاگدورف هاگدورف اهدنبهار ) ) اهدنبهار اهاه ، ، یقرب   یقرب هلپ   هلپ اهروسناسآ ، ، اهروسناسآ  ) ) رفاسم رفاسم لاقتنا   لاقتنا تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت سیورس ، ، سیورس یربهار ، ، یربهار ناونع : : ناونع 5353

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

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

زا 154 ھحفص 31 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) زاگ لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرمود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

shana.ir :: عبنم تیاغلعبنم زا 1401/7/26  یگداما  مالعا   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نینماف زاگ  راشف  تیوقت  تاسیسات  هب  طوبرم  یاه  تیلاعف  کینورتکلا و  تظافح  یاه  متسیس  تازیهجت  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

همانیهاوگ نتشاد  تفن و  ترازو  تسارح  نامزاس  کینورتکلا  تظافح  یاه  متسیس  هعسوت  لک  هرادا  زا  یتینما  ینف و  تیحالص  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هصقانم رد  تکرش  طیارش  زا  یعامتجا  هافر  نواعت و  راک  هرادا  زا  ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص 

:: سردآ سردآ

384120-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

یلخاد 4  38200960-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لرتنک5802944 زکرم  زیهجتو  یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ،
کیفارت

هحفص 8) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رهش5803736 حطس  یریوصت  شیاپ  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هژورپ  هحفص 8)یراذگاو  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

زاگ زاگ راشف   راشف تیوقت   تیوقت تاسیسات   تاسیسات هبهب   طوبرم   طوبرم یاه   یاه تیلاعف   تیلاعف وو   کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح یاه   یاه متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454

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

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

زا 154 ھحفص 32 
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نارهت سناژروا  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  - یرادا نویساموتا  یرازفا  مرن  هتسب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004439000177 زاین :  هرامش 

نارهت سناژروا  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نوگراچ هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   DVD تابتاکم یاهرورس  نیب  طابترا  یرارقرب  ناکما  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب الاک  تلاصا  دات  - ههام هس  هیوست  - یمازلا روتکاف  شیپ  - دهد ششوپ  ار  تسویپ  لیاف  یاهزاین  یمامت  هک  یرادا  نویساموتا  یرازفا  مرن  هتسب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هطوبرم ناسانشراک 

1473745881 یتسپ :  دک  کالپ 58 ،  ادخهد -  ربکا  یلع  هچوک  شبن  یبونج -  رهشناریا  نابایخ  یسودرف -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

49231271-021  ، 44896381-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44896347-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  تسپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 .... اه و هبحاصم   ، اه شرازگ  ، رابخا یا  هناسر  دصر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003067000086 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  تسپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  همیمض  تسویپ  هب  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  داقعنا  یکیزیف  دادرارق 

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

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

88462087-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا یرازفا   یرازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 5555

اهاه هبحاصم   هبحاصم  ، ، اهاه شرازگ   شرازگ ،، رابخا رابخا یایا   هناسر   هناسر دصر   دصر ناونع : : ناونع 5656
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ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک ویدیو  هاگتسد  یا  هطقن  سنسیال 10  - 2 تسویپ ) تاصخشم  قباطم   ) سنارفنک ویدیو  هاگتسد  - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نفورکیم یرتم  لباک 10 سنارفنک 4 - ویدیو  نفورکیم  - 3

1101001262000644 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لاکساپ  HEADSET 810 لدم یرتم  لباک 2  اب  راد  نفورکیم  تس  ده  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
یاوآ هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CREATOR هدنزاس عجرم   HL05 لدم  m 5 لوط شیازفا  اب  هدنزادرپ  زکرم  اب  اه  نفورکیم  طابترا  لباک  الاک :  مان 

سراپ روص 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
هسراپ نینط  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم   VHD یتراجت مان   C9S لدم رلرتنک  نفورکیم و  نیبرود و  اب  هارمه  سنارفنک  وئدیو  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

زادرپهب هارمه  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  سنارفنک  ویدیو  هکبش  اکوش  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  عون  ینامزاس  تاسلج  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 2 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ویدیو ویدیو نفورکیم   نفورکیم سنارفنک  33 - - سنارفنک ویدیو   ویدیو هاگتسد   هاگتسد یایا   هطقن   هطقن   1010 سنسیال   سنسیال - - 22 تسویپ ) ) تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم  ) ) سنارفنک سنارفنک ویدیو   ویدیو هاگتسد   هاگتسد - - 11 ناونع : : ناونع
نفورکیم نفورکیم یرتم   یرتم 1010 لباک   لباک - - 44 سنارفنک   سنارفنک
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یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5803041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 رد  یار  نیون  اسرب  تکرش  هب  طوبرم  اهزوجم  یلم  هاگرد  هب  اه  هناماس  لاصتا  یقیسوم و  یاهزوجم  هناماس  هعسوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000017000100 زاین :  هرامش 

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس 1401 رد  یار  نیون  اسرب  تکرش  هب  طوبرم  اهزوجم  یلم  هاگرد  هب  اه  هناماس  لاصتا  یقیسوم و  یاهزوجم  هناماس  هعسوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33966100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803043 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 / ISE سنسیال تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
!!! .دشابیم هدش  تسویپ  ینف  تاصخشم  ءاهب و  مالعتسا  حرش  قبط  ًامازلا  یتساوخرد  یالاک  دشابیمن ،  حیحص  دک  ناریا  هجوت !!!

1101093377000251 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایناو تخاسریز  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CITRIX یتراجت مان   citrix xendesktop سنسیال یرتویپماک  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هخسن 1 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیمکت و مرتحم  هدننک ی  تکرش  طسوت  تسیابیم  ، زاگ تکرش  ینف  تاصخشم  ءاهب و  مالعتسا  مرف  دنشاب  هتشادرظن  رد  مرتحم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم مالعا  دودرم  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد.ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  ددجم  هدش و  اضما  رهم و 

6163911184 یتسپ :  دک  هر ، ) ینیمخ (  ماما  ردنب  هارگرزب  یادتبا  ردنب  دیهش  نادیم  زاوها - زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34440071-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34441096-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1401140 1 لاس   لاس ردرد   یار   یار نیون   نیون اسرب   اسرب تکرش   تکرش هبهب   طوبرم   طوبرم اهزوجم   اهزوجم یلم   یلم هاگرد   هاگرد هبهب   اهاه   هناماس   هناماس لاصتا   لاصتا وو   یقیسوم   یقیسوم یاهزوجم   یاهزوجم هناماس   هناماس هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 5858

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   ءاهب   ءاهب مالعتسا   مالعتسا حرش   حرش قبط   قبط ًامازلا   ًامازلا یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک دشابیمن ،  ،  دشابیمن حیحص   حیحص دکدک   ناریا   ناریا هجوت !!! !!! هجوت  /  / ISEISE  سنسیال سنسیال ناونع : : ناونع
!!! !!! .دشابیم .دشابیم هدش   هدش

5959
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ناریا یزکرم  تالف  نهآ  گنس  نداعم  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803616 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رویکس فا  سوریو  یتنآ  دیدمت  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004555000041 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  تالف  نهآ  گنس  نداعم  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هربراک درادناتسا 150  هخسن  رویکس  فا  سوریو  یتنآ  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هخسن  1 دادعت : 

1401/08/01 زاین :  خیرات 
قفاب رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ .دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  تماقا  باهذ و  بایا و  هنیزه  لحم ، رد  روضح  هب  زاین  تروص  رد  بیع و  عفر  لکشم ، زورب  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگ یم  تروص  ینف  سانشراک  دات  زا  دعب  باسحتروص 

عراز یاقآ  بانج  سامت 09133564873  هرامش 

 : یتسپ دک  یزکرم ،  تالف  نهآ  گنس  نداعم  عمتجم  رتفد  هرامش 263  نامتخاس   - هیمطاف نادیم  رهشنهآ -  کرهش  قفاب   - دزی قفاب ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8975137336

38287811-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89774147-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رویکس رویکس فافا   سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیدمت   دیدمت وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6060
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نانمس ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Corporate AM (110 هب  Ultimate هخسن زا  یناسرزورب  ینامزاس - هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  هلاسکی  سنسیال  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( هربراک

1101001048000123 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هخسن 110 دادعت : 

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

( هربراک  Corporate AM (110 هب  Ultimate هخسن زا  یناسرزورب  ینامزاس - هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  هلاسکی  سنسیال  دیدمت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام نابآ  دیدمت 18  نامز 

: مالعتسا رد  تکرش  مازلا  طیارش 
شیوداپ تکرش  یمسر  هدنیامن  .1

ناگیار  هلاسکی  ینابیتشپ  .2
09124316619 سامت :  هرامش 

 : یتسپ دک  نانمس ،  ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  یتعنص  تاقیقحت  درادناتسا و  لک  هرادا  بنج  درادناتسا  نادیم  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3515983611

33370723-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33372382-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Corporate AM Corporate AM ( 1 10( 1 10 هبهب     UltimateUltimate هخسن   هخسن زازا   یناسرزورب   یناسرزورب ینامزاس - - ینامزاس هخسن   هخسن شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ هلاسکی   هلاسکی سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع
(( هربراک هربراک

6 16 1
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ناریا یزکرم  همیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803657 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهیک یموب  رود  هار  یسرتسد  یاه  هناماس  هلاسکی  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004635000136 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1967764111 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  میرم  نابایخ  شبن  الدنام  نوسلن  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهیک ناهیک یموب   یموب رود   رود هار   هار یسرتسد   یسرتسد یاه   یاه هناماس   هناماس هلاسکی   هلاسکی ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 6262
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نکسم 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 07 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5803701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب لحارم  هیلک  دادرارق  سیون  شیپ  رد  جردنم  دافم  قبط  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک  سیفآ  زودنیو و  سنسیال  ددع  دیرخ 25  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سامت 021-645725645 نفلت.دریذپ  تروص  یگنهامه 

1101001017000511 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   MICROSOFT یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف  درادناتسا  هخسن 2016  رورس  زودنیو  لماع  متسیس  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هنایار ناسمد  یسدنهم 

هخسن 1 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راولب کرادم  لاسرا  سردآ  دشاب  یم  فذح  هلزنم  هب  تسویپ  کرادم  لاسرا  مدع  دوش  لاسرا  هناماس  نایاپ  زا  دعب  تعاس  رثکادح 24  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 75358221 نفلت  دیرخ  زیهجت و  هریاد  مود  یقرش پ8 ط  ناغمرا  رایدنفسا  زا  رتالاب  اقیرفآ 

 : یتسپ دک  کناب ،  یزکرم  نامتخاس   - 8 کالپ یقرش -  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا -  نابایخ  زا  رتالاب  ندرج -)   ) اقیرفآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1917793561

75358221-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سیفآ سیفآ وو   زودنیو   زودنیو سنسیال   سنسیال ددع   ددع   2525 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6363
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درونجب یرادرهش   :: 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 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

5804034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

fortigate 40F لاوریاف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ هئارا  لیاف  رد  یتسویپ  کرادم  قبط 

1101005297000144 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  درونجب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ اریو  هشارت  نیون  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET یتراجت مان   Fortigate لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هئارا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  لیاف  رد  یتسویپ  کرادم  قبط 

دامرف لصاح  سامت  تاعالطا  یروانف  دحاو  درونجب  یرادرهش  یلخاد 285  نفلت 05832222110  هرامش  اب  زاین  تروص  رد 

9414939571 یتسپ :  دک  یلصم ،  یوربور  یلصم  راولب  / تلود نادیم  / درونجب / یلامش ناسارخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222110-0583  ، 32222110-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2222109-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ هئارا   هئارا لیاف   لیاف ردرد   یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط   fortigate 40Ffortigate 40F لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 6464
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نیوزق ناتسا  یتسیزهب  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 13 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Ultimate هخسن شیوداپ  سوریو  یتنآ  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاس کی  ربراک   350

1101003247000064 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
تمدخ 1 دادعت : 

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

سوریو یتنآ  لوسنک  هلاسکی  ینابیتشپ  هارمه  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( سوریو یتنآ  تالکشم  شرازگ  هئارا  لوسنک و  زا  هام  رد  راب  دیدزاب 1  )

3418636876 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  یتخت  هاگشزرو  یوربوررمحا  لاله  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33236091-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220772-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هلاس هلاس کیکی   ربراک   ربراک   Ultimate 350Ultimate 350 هخسن   هخسن شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 6565

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  هکبش  تاقلعتم  یتعنص و  هنایار  هاگتسد  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000201 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ خساپ  تسویپ  نآ  ریوصت  هدش و  ءاضما  رهم و  تسویپ  مرف  دادرارق و  ًامتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8176633751 یتسپ :  دک  دور ،  هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ -  کچوک  ازریم  راولب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم وو   یتعنص   یتعنص هنایار   هنایار هاگتسد   هاگتسد ودود   ناونع : : ناونع 6666
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5803228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ  یتسویپ  تاصخشم  قباطم   ) یرتویپماک 004-60-99203 هدننک  تبث  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا 

1101093228001464 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ساسح سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   FLOW COMPUTER یتراجت مان   FC101A لدم رتویپماک  ولف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلایر یرابتعا   : تخادرپ -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراجاغآ تفن  تکرش  رابنا  برد  الاک  لیوحت  -2

دشابیم هصقانم  زا  فارصنا  هلزنم  هب  یجراخ  یالاک  داهنشیپ   ، یناریا یالاک  دیلوت  تروص  رد  -3
ددرگ یراذگ  راب  هناماس  رد  یمازلا و  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  -4

دشابیم هتفه  کی  هنومن  لاسرا  تلهم  - 5

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52623492-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش هدافتسا   هدافتسا دکدک   ناریا   ناریا ددرگ ) ) ددرگ هئارا   هئارا یلام   یلام وو   ینف   ینف داهنشیپ   داهنشیپ یتسویپ   یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم  ) ) 004004-- 6060 -- یرتویپماک  9920399203 یرتویپماک هدننک   هدننک تبث   تبث ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم هباشم   هباشم

6767
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نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم   R4000 لدم هلاناک   16 لاتیجید یجورخ  تراک  ددع  2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094842000199 زاین :  هرامش 

نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 
متسیس ورکیم  زربلا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  متسیس  ورکیم  زربلا  یتراجت  مان   AMS-R4000 لدم  RTU رود هار  هنایاپ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88973044-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاناک هلاناک   1616 لاتیجید لاتیجید یجورخ   یجورخ تراک   تراک ددع   ددع 22 ناونع : : ناونع 6868
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متفه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5804036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سردا هب  هنومن  لاسرا  / ددرگ یراذگراب  ازجم  تروصب  یلام  ینف و  داهنشیپ  / دشابیم هباشم  دک  ناریا  / هناتسمز کت  تک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  یبونج  سراپ  متفه  هاگشیالاپ 

1101096683000351 زاین :  هرامش 
متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

باون دالیم 110  روج  زیاس  یلاد  هقی  کاچود  یمشپ  راد  حرط  هچراپ  کت  تک  الاک :  مان 
ددع 207 دادعت : 

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

دوش  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 – 07731311458 - 07731311457 07731311469-07731311460

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

31311458-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سردا سردا هبهب   هنومن   هنومن لاسرا   لاسرا // ددرگ ددرگ یراذگراب   یراذگراب ازجم   ازجم تروصب   تروصب یلام   یلام وو   ینف   ینف داهنشیپ   داهنشیپ // دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // هناتسمز هناتسمز کتکت   تکتک   ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم یمازلا   یمازلا یبونج   یبونج سراپ   سراپ متفه   متفه هاگشیالاپ   هاگشیالاپ

6969
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: 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 18 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درگوگ یدنب  هناد  هناخراک  دنیارف  لرتنک  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000770 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یئانیم یالط  ریما  هدننک  هضرع  عجرم   FINE یتراجت مان   SR-LD308 لدم لاناک  عون 8   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  افطل  .دشاب  یتسویپ  کرادم  تاصخشم  قباطم  تسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  هتساوخ  کرادم  تسویپ  مدع  تروص  رد.ددرگ  تسویپ  تکرش  نآ  همان  گربرس  رد  هناگادج 

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32912727-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لاناک لاناک   88 عون   عون   DVRDVR شخپ   شخپ وو   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد درگوگ -  -  درگوگ یدنب   یدنب هناد   هناد هناخراک   هناخراک دنیارف   دنیارف لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7070
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5802458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح افطا  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002037 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لوسپک یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 1 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-1 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

دنزام ناراب  یناشن  شتآ 
ردنلیس 1 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمالع اب  دشاب  هتساد  هناخراک  زا  تست  یهاوگ  دیاب  اهلوسپک  کت  کت  دوش  یم  فذح  هدنشورف  ینف  داهنشیپ  نودب  ددرگ  تسویپ  ینف  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا تخادرپ  لباق  زور   45 ات هامکی  الاک  هجو.ناریا  درادناتسا 

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

22592438-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح افطا   افطا لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 7171
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دنواهن ناتسرهش  یسودق  دیهش  ناتسرامیب   :: 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 09 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803065 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح نالعا  متسیس  یلامتحا  یاطخ  عفر  یبای و  بیع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093515000125 زاین :  هرامش 

دنواهن یسودق  ...ا  تیا  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سوملم یاهالاک  تازیهجت و  تالآنیشام ، ریاس  هیارک  سیورس :  مان 

تعاس 165 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

دنواهن رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( زیهجت 480) قیرح نالعا  متسیس  یلامتحا  یاطخ  عفر  یبای و  بیع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هاگشناد  دات  دروم  دیاب  هدنرب 

دشاب یم  راک  ماجنا  زا  دعب  تخادرپ 

6591869766 یتسپ :  دک  رثوک ،  لته  بنج  ءادهشلادیس  نادیم  دنواهن  دنواهن ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33265616-081  ، 33265602-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33265609-081 :: 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

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ لیاف  قبط  نامرک (  ناتسا  یاههاگتسیا  زکارم و  یتظافح  ینمیا و  یاهمتسیس  یرادهگن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001334 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوزفا شزرا  همانراهظا  همانیهاوگ و  هئارا  تسا  یمازلا  هدش  اضماو  رهم  تمیق  زیر  یراذگراب  تسا  هدننک  نیمات  هدهعب  ریاس  لقنو و  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لصاح  سامت  ینیسح  یاقآ  هرامش 09132410602 و03432226695  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  تسا  یمازلا  تخادرپ  نامز  رد  یلصف 

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

32232500-034  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یلامتحا   یلامتحا یاطخ   یاطخ عفر   عفر وو   یبای   یبای بیع   بیع ناونع : : ناونع 7272

 ( ( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط نامرک (  (  نامرک ناتسا   ناتسا یاههاگتسیا   یاههاگتسیا وو   زکارم   زکارم یتظافح   یتظافح وو   ینمیا   ینمیا یاهمتسیس   یاهمتسیس یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 7373
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دنواهن ناتسرهش  یسودق  دیهش  ناتسرامیب   :: 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 09 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803071 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح نالعا  متسیس  یلامتحا  یاطخ  عفر  یبای و  بیع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093515000125 زاین :  هرامش 

دنواهن یسودق  ...ا  تیا  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هاگتسد 480 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

دنواهن رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( زیهجت 480) قیرح نالعا  متسیس  یلامتحا  یاطخ  عفر  یبای و  بیع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هاگشناد  دات  دروم  دیاب  هدنرب 

دشاب یم  راک  ماجنا  زا  دعب  تخادرپ 

6591869766 یتسپ :  دک  رثوک ،  لته  بنج  ءادهشلادیس  نادیم  دنواهن  دنواهن ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33265616-081  ، 33265602-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33265609-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یلامتحا   یلامتحا یاطخ   یاطخ عفر   عفر وو   یبای   یبای بیع   بیع ناونع : : ناونع 7474
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ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس  کی  تدم  هب  قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  یرادهگن  تهج  تساوخرد  نیا 

.تسویپ تسیل  قبط  اه  لوسپک  ژراش  و 
1101005443000116 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادرارق بلاق  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زوجم  یاراد 

رظان دات  تیعضو و  تروص  هئارا  زا  سپ  تخادرپ 
تایب سدنهم  دیدزاب 33011421  یگنهامه و 

* تسیمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب 

 : یتسپ دک  ناجنز ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  یبرغ -  هیدامتعا  موس  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4515613589

33537000-024  ، 33420104-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422497-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسیل تسیل قبط   قبط اهاه   لوسپک   لوسپک ژراش   ژراش وو   لاس   لاس کیکی   تدم   تدم هبهب   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن تهج   تهج تساوخرد   تساوخرد نیا   نیا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
.تسویپ .تسویپ

7575
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رهشوب ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5803827 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

flame finder قیرح مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001174000020 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هداز بجر  ایعل  هدننک  هضرع  عجرم  زیهجت  شناد  ایمیک  یتراجت  مان   6HZ لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ داهنشیپ  یتسویپ  مالعتسا  مرف  حرشب  تازیهجت  تمیق 

هاوخ 09179925166 یزورهب  ینف :  لوئسم 

7514669671 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  - تالیش نامتخاس   - یناقلاط راولب   - رهشوب رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33341180-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331038-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

flame finderflame finder  قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 7676

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

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

زا 154 ھحفص 51 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sya4zgabxcbqa?user=37505&ntc=5803827
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5803827?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راد خرچ  ییولیک  50 یردوپ لوسپکددع  6 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091310000065 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپ    هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یدیلوت ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 50 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   A-50 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

دنزام ناراب  یناشن  شتآ  لوسپک 
ردنلیس 6 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام  6 هدکشند لاور  قبط  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشمدک  ناریا  - دهشم یکشزپ  هدکشناد  لیوحت  لحم 

دامرف هجوت  تسویپ  هب  دریگبرارق - هدکشناد  ینفدحاوداتدروم  سانجا 
دامرفب سامت  09158241915 ینیسح سدنهم  یاقآاب  یگنهامه  تهج 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد خرچ   خرچ ییولیک   ییولیک 5050 یردوپ یردوپ لوسپکددع   لوسپکددع 66 دیرخ دیرخ 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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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 13 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804055 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

..تسیمازلا لحم  زا  دیدزاب  .تسویپ  لیاف  قبط  نآ  بصن  قیرح و  مالعا  متسیس  مزاول  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005428000108 زاین :  هرامش 

نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعا متسیس  اب  قباطم  اقیقد  هدش  بصن  متسیس  .تسیمازلا  لحم  زا  دیدزاب  .تسویپ  لیاف  قبط  نآ  بصن  قیرح و  مالعا  متسیس  مزاول  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب نیوزق  رهش  یناشن  شتآ  نامزاس  دات  دروم  امازلا  تکرش  .دشاب  ناتسرامیب  یزکرم  قیرح 

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

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا   :: 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 12 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلا لحم  زا  دیدزاب  .تسویپ  لیاف  قبط  نآ  بصن  قیرح و  مالعا  متسیس  مزاول  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005428000107 زاین :  هرامش 

نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعا متسیس  اب  قباطم  اقیقد  هدش  بصن  متسیس  .تسیمازلا  لحم  زا  دیدزاب  .تسویپ  لیاف  قبط  نآ  بصن  قیرح و  مالعا  متسیس  مزاول  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشابیمن یرارکت  اهلیاف  ) .دشاب نیوزق  رهش  یناشن  شتآ  نامزاس  دات  دروم  امازلا  تکرش  .دشاب  ناتسرامیب  یزکرم  قیرح 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

..تسیمازلا ..تسیمازلا لحم   لحم زازا   دیدزاب   دیدزاب .تسویپ   .تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط نآنآ   بصن   بصن وو   قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس مزاول   مزاول هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7878

.تسیمازلا .تسیمازلا لحم   لحم زازا   دیدزاب   دیدزاب .تسویپ   .تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط نآنآ   بصن   بصن وو   قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس مزاول   مزاول هیهت   هیهت 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 154 ھحفص 53 
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5804195 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

150465 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیرح ءافطا  تازیهجت  داوم و  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/07/25 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5804256 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/17 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
gent کرام اب  یلصا ..  درب  هیذغت  عبنم   . روتکتد یتساوخرد  مالقا  متیآ  6 ناونع : 

14012832 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/28 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا تازیهجت   تازیهجت وو   داوم   داوم ناونع : : ناونع 8080

یلصا یلصا درب   درب هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم  . . روتکتد روتکتد یتساوخرد   یتساوخرد مالقا   مالقا متیآ   متیآ 66 ناونع : : ناونع 8181

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

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

زا 154 ھحفص 54 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yt8gj6gmatvm3?user=37505&ntc=5804195
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5804195?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/44sgrna7qruxc?user=37505&ntc=5804256
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5804256?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 12 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلا روتکاف  شیپ  قاصلا  لحم و  زا  دیدزاب  .قیرح  مالعا  متسیس  بصن  زاگ و  تشن  روسنس  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005428000106 زاین :  هرامش 

نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحم و زا  دیدزاب  مدع  تروص  رد  .تسیمازلا  روتکاف  شیپ  قاصلا  لحم و  زا  دیدزاب  .قیرح  مالعا  متسیس  بصن  زاگ و  تشن  روسنس  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یداهنشیپ  تمیق  هب  روتکاف  شیپ  قاصلا 

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

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  3535   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   زاگ   زاگ تشن   تشن روسنس   روسنس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8282

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

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

زا 154 ھحفص 55 
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ناهفصا هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارشو  تاصخشم  تسیل  قبط  مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003432000063 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ طیارشو  تاصخشم  تسیل  قبط  مدوم  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  20 دادعت : 

1401/08/01 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدمحم لگ  یاقآ  03132203895 سامت نفلت  - دشابیم یمازلاروتکاف  شیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8133737331 یتسپ :  دک  رذآ ،  لپ  هب  هدیسرن  یرهطم  بالقنا خ  ادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32338740-031  ، 32338795-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32338740-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  - تسا هباشم  دک  ناریا  - تنرتنیا هکبش  رد  یتینما  تازیهجت   san fast switch تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097847000089 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ اریو  هشارت  نیون  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   DELL یتراجت مان   DELL San Switch لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک زور  یرابتعا 35  دیرخ  - هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  - تسیمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  - تسا هباشم  دک  ناریا  -san fast switch :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمظاک  2278-07731312252- هلاسکی یتناراگ  شزومآ و  یزادنا و  هار  بصن و  هارمهب  - یناریا یالاک  تیولوا  - رابنا دیسر  زا  سپ 

7518993651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   - هیولسع ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1312224-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارشو   طیارشو تاصخشم   تاصخشم تسیل   تسیل قبط   قبط مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 8383

هنایار هنایار هکبش   هکبش زاس   زاس هریخذ   هریخذ هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 8484
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نارهت یرادرهش   :: 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   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09127976332 هرامشاب یگنهامه  تسیمازلا  روتکاف  شیپ  رودص  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرابتعا تروصب  هیوست 

1101096102000685 زاین :  هرامش 
نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

SILICON4ME یتراجت مان  اب  یلاتسیرک  هبعج   SWO109 لدم لاکیتپا  سوام  الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
وجهر ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس   L لدم  GB 16 تیفرظ یرومم  شلف  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

هانپ یوسوم  هلا  حور  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  سپیلیف  یتراجت  مان   SPA5300 لدم  W 100 ناوت هنایار  وگ  دنلب  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
راک تشک  ارهز  هدننک  هضرع  عجرم   ANCO هدنزاس عجرم  لدم 0012  یزیمور  نفلت  یرنف  میس  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

نایناریا تراجت  راگنرز  هدننک  هضرع  عجرم   TESKO یتراجت مان   MANS4 لدم رتنیرپ   USB لباک الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
هماس ناکین و  شورس  هدننک  هضرع  عجرم  هماس  ناکین و  شورس  هدنزاس  عجرم   Vpc3lo لدم یتایح  مئالع  روتینام  لباک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

روپ ناحیر  نمحرلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  وکست  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  وکست  یتراجت  مان   TMO لدم هنایار  سوم  یبط  دپ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017101-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دپدپ یتایح -  -  یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام لباک   لباک  - - رتنیرپ رتنیرپ   USBUSB  لباک لباک یزیمور - - یزیمور نفلت   نفلت یرنف   یرنف میس   میس -- هنایار هنایار وگوگ   دنلب   دنلب  - - یرومم یرومم شلف   شلف لاکیتپا -  -  لاکیتپا سوام   سوام ناونع : : ناونع
هنایار هنایار سوم   سوم یبط   یبط

8585
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ناهفصا ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ دادرارق  اه و  هشقن  تامازلا ، اهدرادناتسا ، مالقا ، تسیل  قبط  یکناب  هبعش  هکبش  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003371000052 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   IP-PC620 لدم  m 2 لوط  UTP CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8144639641 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نادیم  یسودرف و  لپ  لصافدح  لیعامسا  لامک  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226828-031  ، 32216605-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226116-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هپت تفه  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UPS 30 KV تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090469000001 زاین :  هرامش 

هپت تفه  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   AEG هدنزاس عجرم   PROTECT FILIX M 400 لدم  KVA 30 ناوت یجورخ  یدورو و  زاف  هس  نیالنآ   UPS الاک :  مان 

AEG یتراجت مان  ناراف 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/20 زاین :  خیرات 
شوش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعلاطم  تقد  اب  افطل  .تسا  هدش  همیمض  لیاف  تروص  هب  ینف  تاصخشم  دیرخ و  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6473161196 یتسپ :  دک  یرایح ،  دمحا  دیهش  یعامتجا  نیمات  کینیلک  یلپ  بنج  رازاب  یلصا  نابایخ  شوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42865520-061  ، 42865880-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42865881-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 8686

UPS 30  KVUPS 30  KV ناونع : : ناونع 8787
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دهشم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

26677547 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 15   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803348 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/08/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هیناث رب  تیباگم  دناب 50  یانهپ  اب  یلم  تنارتنیا  سیورس  هیناث و  رد  تیباگم  دناب 155  یانهپ  اب  تنرتنیا  سیورس  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

providers 5 یناسر عالطا  یاه  هکبش  تامدخ  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  ملعم 1 ، شبن  ملعم ، راولب  دهشم ، هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

05131296708 نفلت :   05131296605 ینف : سانشراک  نفلت   :: نفلت :: http://ets.mashhad.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

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/1097779 :: یهگآ یهگآ هرامش   ات 1401/08/01هرامش  1401/07/23  - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

chb.tci.ir :: عبنم ات 1401/08/01عبنم  1401/07/23  - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803362 :: هرازه هرازه ات 1401/08/08دکدک    1401/08/08  - 1401/08/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

فرک تیاس  ات  فرک  ریسم  یرونربیف  حالصا  حرط  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

هیناث هیناث ربرب   تیباگم   تیباگم   5050 دناب   دناب یانهپ   یانهپ اباب   یلم   یلم تنارتنیا   تنارتنیا سیورس   سیورس وو   هیناث   هیناث ردرد   تیباگم   تیباگم   155155 دناب   دناب یانهپ   یانهپ اباب   تنرتنیا   تنرتنیا سیورس   سیورس هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 8888

ریسم ریسم یرونربیف   یرونربیف حالصا   حالصا حرط   حرط ناونع : : ناونع 8989
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دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

26677547 هرامش :   :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 15  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803366 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/08/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هیناث رب  تیباگم  دناب 50  یانهپ  اب  یلم  تنارتنیا  سیورس  هیناث و  رد  تیباگم  دناب 155  یانهپ  اب  تنرتنیا  سیورس  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

providers یناسر عالطا  یاه  هکبش  تامدخ  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  هبتر 5  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تیاس  دانسا : تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
 : نفلت  05131296605 ینف : سانشراک  نفلت  دهشم  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  ملعم 1 ، شبن  ملعم ، راولب  دهشم ، هدننک :  رازگرب  سردآ 

05131296708

:: نفلت :: Vendor.mashhad.ir ets.mashhad.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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/ص/69 یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gilan.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803381 :: هرازه هرازه :: 1401/08/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لکهایس  06a وفاک هعسوت  نادرگرب و  حرط  هدنامیقاب  یارجا  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

هیناث هیناث ربرب   تیباگم   تیباگم   5050 دناب   دناب یانهپ   یانهپ اباب   یلم   یلم تنارتنیا   تنارتنیا سیورس   سیورس وو   هیناث   هیناث ردرد   تیباگم   تیباگم   155155 دناب   دناب یانهپ   یانهپ اباب   تنرتنیا   تنرتنیا سیورس   سیورس هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 9090

هعسوت هعسوت وو   نادرگرب   نادرگرب حرط   حرط هدنامیقاب   هدنامیقاب یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9191

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/80/2 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/07/30هرامش  : ات تلهم   1401/07/24  : زا تلهم   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/07/30عبنم  1401/07/30  - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803392 :: هرازه هرازه تیاغل 1401/08/01دکدک    1401/08/01  - 1401/08/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگرگ نوتیز 7 )  نوتیزرهم ( نکسم  هعسوت  حرط  تاموزلم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32221113  : نفلت ناگرگ  ناتسرهش  تارباخم   :: 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

بآ تاقیقحت  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5803459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب تاعطق  .دشابیم  ینازلا  تکرش  گربرس  رهم و  اب  روتکاف  شیپ  هئارا  تسویپ - لیاف  قبط  رازفا -  مرن  هب  طوبرم  رورس  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هداد  تمیق  هناگادج  تروص 

1101004139000041 زاین :  هرامش 
بآ تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

سیرتام تامدخ  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم   MSI یتراجت مان   in 20 هچراپکی رتویپماک  هکبش  تراک  دربراک  هلصفنم  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تس 9 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاعطق .دشابیم  ینازلا  تکرش  گربرس  رهم و  اب  روتکاف  شیپ  هئارا  تسویپ - لیاف  قبط  - هسسوم یرادا  - یلام عماج  رازفا  مرن  هب  طوبرم  رورس  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  دوش - هداد  تمیق  هناگادج  تروص  هب 

1658954381 یتسپ :  دک  بآ ،  تاقیقحت  هسسؤم  روپسابع ، دیهش  راولب  هیمیکح ، نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304246-021  ، 77000300-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77311959-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نکسم نکسم هعسوت   هعسوت حرط   حرط تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292

هبهب تاعطق   تاعطق .دشابیم   .دشابیم ینازلا   ینازلا تکرش   تکرش گربرس   گربرس وو   رهم   رهم اباب   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا تسویپ - - تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط رازفا -  -  رازفا مرن   مرن هبهب   طوبرم   طوبرم رورس   رورس هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
دوش دوش هداد   هداد تمیق   تمیق هناگادج   هناگادج تروص   تروص

9393
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ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  هارمه  هب  هشیدنا  شاتون  یتناراگ  اب  یوآوه  دنرب  سکام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000686 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ردنب رزخ  ابیز  هدننک  هضرع  عجرم   HUAWEI یتراجت مان   OSN500 لدم  SDH یرون لاقتنا  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههاه تخادرپ 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم هارمه   هارمه هبهب   هشیدنا   هشیدنا شاتون   شاتون یتناراگ   یتناراگ اباب   یوآوه   یوآوه دنرب   دنرب سکام   سکام ناونع : : ناونع 9494

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یگنهرف بالقنا  یلاع  یاروش  هناخریبد   :: 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   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803470 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Cisco WS-C2960-24PC-L 24-Port PoE

1201093907000180 زاین :  هرامش 
یگنهرف بالقنا  یلاع  یاروش  هدننک :  رازگرب 

هکبش  چیئوس  - 
Cisco WS-C2960-24PC-L 24-Port PoE
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  5 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هکبش  چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
Cisco WS-C2960-24PC-L 24-Port PoE

1416933795 یتسپ :  دک  یگنهرف ،  بالقنا  یلاع  یاروش  هناخریبد  ،101 هرامش ، نیطسلف نابایخ  یمالسا ، بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66464751-021  ، 66468271-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66408297-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Cisco WS-C2960 -24PC-L 24-Port PoECisco WS-C2960 -24PC-L 24-Port PoE  هکبش هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 9595
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نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803480 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قباطم   RTU هاگتسد 20 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094842000195 زاین :  هرامش 

نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 
متسیس ورکیم  زربلا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  متسیس  ورکیم  زربلا  یتراجت  مان   AMS-R4000 لدم  RTU رود هار  هنایاپ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسیمازلا ناگدننک  تکرش  طسوت  تسویپ  ینف  تاصخشم  هدش  ءاضما  رهم و  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88973044-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هجراخ روما  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 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... دنارگل هکبش  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000007000375 زاین :  هرامش 

هجراخ روما  ترازو  هدننک :  رازگرب 
هدش قاصلا  یتسویپ  کرادم  رد  تساوخرد  زیر  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
رتم  1 دادعت : 

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

ههام هیوست 2 رابنا  رد  لیوحت  سانشراک  دیئات  دروم  هدوزفا  شزرا  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1136914811 یتسپ :  دک  هجراخ ،  روما  ترازو  دحتم - للم  نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61153880-021  ، 61153553-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66743149-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

RTURTU  رود رود هار   هار هنایاپ   هنایاپ ناونع : : ناونع 9696

 ...  ... دنارگل دنارگل هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: 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   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس سنسیال  دراه و  لماش   - EMC یبناج تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هباشم  الماک  دک  ناریا  انمض 

1101001414000041 زاین :  هرامش 
مالیا یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کدف هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EMC هدنزاس عجرم   EMC یتراجت مان   SAN Storage EMC VNX5200 لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
نیگنر زبس  هنایار 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

چیئوس سنسیال  دراه و  لماش   - EMC یبناج تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هباشم  الماک  دک  ناریا  انمض 

6931741186 یتسپ :  دک  یلامک ،  هبابر  دیهش  نابایخ  یاهتنا  یمالسا -  یروهمج  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33335090-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3333229-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس سنسیال   سنسیال وو   دراه   دراه لماش   لماش  -  - EMCEMC  یبناج یبناج تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  رورس  قاتا  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005297000142 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  درونجب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ایوج زرو  هداد  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان  لدم 2212  هکبش  تحت  زاس  هریخذ  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا یهاوگ  هئارا  هدوزفا  شزرا  رب  تایلامنتشاد  تروصرد.دشاب  یم  هدنرب  اب  لاسرا  هنیزه.دشاب  تسویپ  لیاف  قباطم  اقیقد  زاین  دروم  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 285 نفلتدشاب 05832222110  یم 

9414939571 یتسپ :  دک  یلصم ،  یوربور  یلصم  راولب  / تلود نادیم  / درونجب / یلامش ناسارخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222110-0583  ، 32222110-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2222109-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم رورس   رورس قاتا   قاتا زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9999

دازآ دازآ دناب   دناب ویوورکیام   ویوورکیام لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس ویدار   ویدار ریگقرب - - ریگقرب اباب   یرون   یرون ربیف   ربیف ویوورکیام -  -  ویوورکیام سلریاو   سلریاو شید   شید نتنآ   نتنآ ناونع : : ناونع 100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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)POE هارمه هب  زتره  اگیگ  دازآ 24  دناب  ویدار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 Lan surge Arrester

42dbi نیگ اب  ویوورکیام  ویدار  شید 
1101001262000645 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نویاپ هدننک  هضرع  عجرم   WILINK یتراجت مان   HSPA-42.23x-D لدم یتارباخم  متسیس   high performance ویوورکیام سلریاو  شید  نتنآ  الاک :  مان 

ایرآ نویاپ  هدنزاس  عجرم  ایرآ 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
برغ ایوپ  تکرش  هدنزاس  عجرم   OPGW10/5 یتراجت مان  یرتم  هرقرق  یدنب  هتسب  عون   mm^2 57 عطقم حطس  زکرم  رد  بویت  حرط  ریگقرب  اب  یرون  ربیف  الاک :  مان 

رتم 2 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

اکیرمآ هدنزاس  روشک   MEHRANDISHAN یتراجت مان   5823N لدم  GHz 5 سناکرف  Mbps 100 تیفرظ دازآ  دناب  ویوورکیام  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
سراپ زادرپ  هکبش  ناشیدنارهم  هدننک  هضرع  عجرم 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق ءاضما ،) رهم و  اب  ) هناماس رد  روتکاف  تمیق و  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  مدع  تروص  رد.تسا  حیحص  یتسویپ  مرف  قبط  اهالاک  شرامش  دحاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ناگدنهد  داهنشیپ  طسوت  یتسویپ  یاه  مرف  لیمکت  هعلاطم و  هب  زاین  هک  هدوب  هباشم  الاک  دک  ناریا.ددرگ  یم  لاطبا  یداهنشیپ 

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

33737151-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا - 1401 - 7 - 175 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/7/24  دانسا  تفایرد   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم اتعبنم زا 1401/7/24  لیوحت   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803841 :: هرازه هرازه :: 1401/08/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم یاهرتیلپسا  اب  اتید  یتروپ  لانیمرت 140  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطوبرم هطوبرم یاهرتیلپسا   یاهرتیلپسا اباب   اتید   اتید یتروپ   یتروپ   140140 لانیمرت   لانیمرت دیرخ   دیرخ 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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نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803853 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ABB-Drive Composer pro Single 1icense رازفا مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09018299581 یزیزع سدنهم  - افطل دوش  کچ  ینف  اب  - دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - یروف لیوحت 

1101001469000814 زاین :  هرامش 
نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   COP SECURITY یتراجت مان   5800VT-15 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ABB-Drive Composer pro Single 1icense رازفا مرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09018299581 یزیزع سدنهم  - افطل دوش  کچ  ینف  اب  - دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - یروف لیوحت 

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

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاسرهش هار 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 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یجارس سدنهم  تاحیضوت 09121596765  یگنهامه و  لانیجروا -   UTP راد دلیش   cat 6 هکبش لباک  رتم   1100 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000004000110 زاین :  هرامش 

یزاسرهش هار و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
یمزراوخ یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم   30022a لدم  m 305 لوط  Cat 6 UTP هکبش لباک  الاک :  مان 

فالک 1100 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمسر روتکاف  ههام *  ود  ًادودح  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1519713111 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  دابا  سابع  یضارا  اقیرفا  -خ- نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88878052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88878051-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 102102

لانیجروا لانیجروا   UTPUTP  راد راد دلیش   دلیش   cat 6cat 6 هکبش   هکبش لباک   لباک رتم   رتم   1 1001 100 ناونع : : ناونع 103103
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تخاسریز تاطابترا  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   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803944 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مئامض ساسا  رب  دیرخ  یلصا  حرش  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا.تسویپ  تسیل  قبط  یکدی  تاعطق  تازیهجت و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا روتکاف  شیپ  ندومن  همیمض.تسویپ 

1101001022001337 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  کتاف  هدنزاس  عجرم   SFP Module لدم  SDH یرون لانیمرت  نیال  هاگتسد  دربراک  یرون  ربیف  لوژام  الاک :  مان 
کینورتکلا کتاف 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ندومن همیمض.تسویپ  مئامض  ساسا  رب  دیرخ  یلصا  حرش  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا.تسویپ  تسیل  قبط  یکدی  تاعطق  تازیهجت و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  باسح  اصافم  ذخا  تامدخ  دوجو  تروص  رد.تسیمازلا  روتکاف  شیپ 

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

88112681-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مئامض مئامض ساسا   ساسا ربرب   دیرخ   دیرخ یلصا   یلصا حرش   حرش .دشاب   .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا.تسویپ   ناریا.تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.تسیمازلا .تسیمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ندومن   ندومن همیمض.تسویپ   همیمض.تسویپ
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یوضر ناسارخ  ناتسا  ناچوق  ناتسرهش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنسیال اب   FG 101F تیگیتروف لاوریاف  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یروف لیوحتدریگ  رارق  یرادرهش  ینف  سانشراک  دات  دروم  ددرگ و  یزادنا  هار  بصن و  هدنشورف  طسوت  یتسیابیم  لاوریاف 

1101091163000018 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  ناچوق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناهاپس نازادرپ  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   Fortigate یتراجت مان  هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
ناچوق رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هلاس ینابیتشپ 5  هلاسکی و  یتناراگ  هارمه  هب  لانیجروا  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هلاسکی نیالفآ  تیدپآ  کیتاموتا  سنسیال  یاراد 

دشاب یم  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه 

9471779678 یتسپ :  دک  ناچوق ،  یرادرهش  جع )  ) رصع یلو  نابایخ  ناچوق ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

47225137-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

47227900-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروم دروم وو   ددرگ   ددرگ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هدنشورف   هدنشورف طسوت   طسوت یتسیابیم   یتسیابیم لاوریاف   لاوریاف سنسیال   سنسیال اباب     FG 10 1FFG 10 1F تیگیتروف   تیگیتروف لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع
یروف یروف لیوحتدریگ   لیوحتدریگ رارق   رارق یرادرهش   یرادرهش ینف   ینف سانشراک   سانشراک دات   دات
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نامرک ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 08 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  زاس  هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091055000103 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ایوج زرو  هداد  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان  لدم 2212  هکبش  تحت  زاس  هریخذ  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادا یاهتعاس  طقف   09130410024 یناقهد سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراک  نفلت  تسویپ  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7616913555 یتسپ :  دک  یزکرم ،  رتفد   - یکشزپ مولع  هاگشناد  سیدرپ  غاب  تفه  راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31325569-034  ، 31325545-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31325605-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 10 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804032 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  وکسیس  چیئوس  ددع  دادعت 2  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000260000069 زاین :  هرامش 

مالیا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یبناج و یاه  هنیزه  مامت  مالیا و  هاگشناد  یزکرم  رابنا  لیوحت  لحم  یتسویپ  لیاف  قبط  وکسیس  چیئوس  ددع  دادعت 2  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لقن  لمح و 

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 106106

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس ددع   ددع   22 دادعت   دادعت تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 107107
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روشک یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم   :: 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 15 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاشنامرک ثداوح  تیریدم  یناتسرامیب و  شیپ  سناژروا  یتنرتنیا  میسیب  لماک  یاهمتسیس  دیرخ  ءاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030584000004 زاین :  هرامش 

یکشزپ یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قباطم  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  31 دادعت : 

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

.دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 08337258696  اب  ماهبا  عفر  هب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  هاشنامرک ،  یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  - تضهن نابایخ  - ریاشع نابایخ  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6714717346

38243720-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38243663-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لامش نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/12/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1 لامش نهآ  هار  لک  هرادا  کسرو  بآریز و   ، رهشمئاق ، رهشهب نهآ  هار  سیلپ  یاههاگساپ  یکیزیف  تظافح  تیوقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003311000123 زاین :  هرامش 
لامش نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4813891164 یتسپ :  دک  لامش ،  نهآ  هار  لک  هرادا  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33122416-011  ، 33325063-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33325495-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک هاشنامرک ثداوح   ثداوح تیریدم   تیریدم وو   یناتسرامیب   یناتسرامیب شیپ   شیپ سناژروا   سناژروا یتنرتنیا   یتنرتنیا میسیب   میسیب لماک   لماک یاهمتسیس   یاهمتسیس دیرخ   دیرخ ءاهب   ءاهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 108108

11 لامش لامش نهآ   نهآ هار   هار لکلک   هرادا   هرادا کسرو   کسرو وو   بآریز   بآریز  ، ، رهشمئاق رهشمئاق ،، رهشهب رهشهب نهآ   نهآ هار   هار سیلپ   سیلپ یاههاگساپ   یاههاگساپ یکیزیف   یکیزیف تظافح   تظافح تیوقت   تیوقت ناونع : : ناونع 109109

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   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5804254 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/17 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط   ( روتکتد یساش و   , لوژام تراک ,  یناشن (  شتا  مالقا  متیا   5 ناونع : 

14012836 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/28 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

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  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   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09161005916 روپ :  لالب  یاقآ  ینف  سانشراک  تسویپ  لیاف  قباطم  یتکرش  ربتعم  تنامض  اب  کر  چوس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105002024 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
امرس ناوت  هدننک  هضرع  عجرم   ARCTIC یتراجت مان   TS38-AR20 لدم هداتسیا  کر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

قرش متسیس  سراپ  یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   Cisco یتراجت مان   24TC-L-2960 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باسح هیوست   . دامرف مالعا  ینف  تاصخشم  رکذ  اب  درادناتسا و  ساسا  رب  تاحیضوت  اب  قباطم  کی و  هجرد  عون  زا  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  لیاف  رد  جردنم  طیارش  قبط  دیرخ  دشابیم .  روتکاف  لاسرا  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور   30

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32177207-061  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( روتکتد روتکتد وو   یساش   یساش  , , لوژام لوژام تراک ,  ,  تراک یناشن (  (  یناشن شتا   شتا مالقا   مالقا متیا   متیا   55 ناونع : : ناونع 1101 10

کرکر وو   چوس   چوس ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804317 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  قبط  لدبم  یرتاب و  ناوخ و  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000691 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تارم هنایار  زیهجت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   TRANSCEND یتراجت مان   P8K لدم هنایار  ناوخ  تراک  الاک :  مان 
ددع 19 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اه5802795 هبحاصم   ، اه شرازگ  ، رابخا یا  هناسر  هحفص 32)دصر  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هب5803041 طوبرم  اهزوجم  یلم  هاگرد  هب  اه  هناماس  لاصتا  یقیسوم و  یاهزوجم  هناماس  هعسوت 
لاس 1401 رد  یار  نیون  اسرب  تکرش 

هحفص 32) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لیاف5803066 قبط  نامرک (  ناتسا  یاههاگتسیا  زکارم و  یتظافح  ینمیا و  یاهمتسیس  یرادهگن 
 ( تسویپ

هحفص 46) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

سنج5803796 دیرخ  زا  لبق  دزی ، یزاسرهش  نکسم و  هجاب  هافص و  هبعش  نیبرود  هکبش  یارجا 
.تسا یمازلا  تیریدم  یروانف  هریاد  هب  تسویپ  یاهلیاف  تاصخشم  قبط  سنج  هنومن  هئارا 

هحفص 89) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ددرگ5804034 هئارا  لیاف  رد  یتسویپ  کرادم  قبط   fortigate 40F هحفص 32)لاوریاف یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لدبم لدبم وو   یرتاب   یرتاب وو   ناوخ   ناوخ تراک   تراک ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهش دالوف  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   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریت  تفه  نادیم   ( هدایپ رباع  ییامنهار  غارچ   ) یکیفارت تازیهجت  لیاسو و  بصن  دیرخ و  تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مالعتسا  قبط 

1101093426000099 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  رهشدالوف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تراپ  ربون  نز  کمشچ  یپمال  یرون  متسیس   cm 30 زیاس  ABS سنج زمرق  هناخ  ود  باقن  مامت  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8491843499 یتسپ :  دک  یربهر ،  راولب  رهشدالوف - ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52622001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52632317-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگ ناتسا  یظافحتسا  هزوحرد  نآ  تاقلعتم  لیردراگ و  ریمعت  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000133 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/07/25 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916694764 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  یرادا -  تیاس  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32422572-017  ، 32248724-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32248723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط ریت   ریت تفه   تفه نادیم   نادیم  ( ( هدایپ هدایپ رباع   رباع ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ  ) ) یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   لیاسو   لیاسو بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 113113

ناتسلگ ناتسلگ ناتسا   ناتسا یظافحتسا   یظافحتسا هزوحرد   هزوحرد نآنآ   تاقلعتم   تاقلعتم وو   لیردراگ   لیردراگ ریمعت   ریمعت وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 1141 14

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگ ناتسا  یاههار  حطس  رد  هدافتسا  تهج  هتخاس  شیپ  ینتب  سکاب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000136 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/25 زاین :  خیرات 

نمکرت رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916694764 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  یرادا -  تیاس  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32422572-017  ، 32248724-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32248723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لقن لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803027 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتخاس هتخاس شیپ   شیپ ینتب   ینتب سکاب   سکاب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 115115

هرهم هرهم وو   چیپ   چیپ وو   تسب   تسب اباب   هارمه   هارمه یگدننار   یگدننار وو   ییامهار   ییامهار ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 1161 16

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرهم چیپ و  تسب و  اب  هارمه  یگدننار  ییامهار و  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094564000021 زاین :  هرامش 

لقن لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
قرش هار  نیذآ  هدننک  هضرع  عجرم  پیت 1  یسدنهم  گنربش  اب  راد  هبل   cm 37 رطق هریاد  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

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

قرش هار  نیذآ  هدننک  هضرع  عجرم  پیت 3  یروبنز  هنال  گنربش  اب  راد  هبل   60x60 cm عبرم یرابخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
قرش هار  نیذآ  هدننک  هضرع  عجرم  پیت 1  یسدنهم  گنربش  اب  راد  هبل   cm 60 رطق هریاد  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 260 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

ادن رون  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   30x60 cm زیاس زمرق  یلیطتسم  یرابخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
قرش روحم  نازاس  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم   60x60 mm زیاس یرنف  ولبات  تسب  الاک :  مان 

ددع 600 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

قرش روحم  نازاس  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم   40x40 mm زیاس یرنف  ولبات  تسب  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیالاویک  نپاژ  هلاس  یسدنهم 7 هدر  گنربش  هلمج  زا  تسویپ  رد  یمالعا  تاصخشم  اب  ربارب  ینف ، تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هدننک  نیمات  اب  لمح  هیارک  دشاب و  یم  راوزبس  رهش  رد  الاک  لیوحت  لحم 

تسا تخادرپ  لباق  هاگشیامزا  هجیتن  زا  سپ  الاک  غلبم  لک  تخادرپ 

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

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

44226220-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم هقطنم 3  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401049 :: یهگآ یهگآ هرامش   : هرامش دانسا تفایرد  نایاپ  خیرات  - 1401/07/24 عورش :  نامز   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/07/2811:00:00

mashhad.ir :: عبنم 11:00:001401/07/28عبنم ات :  داهنشیپ  لیوحت  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803368 :: هرازه هرازه 1401/07/3010:00:00دکدک   تاکاپ :  ییاشگزاب  نامز   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( ملسم یسلجم ، ، بایماک ور (  هراوس  ربعم  یکیفارت  تیاده  ینمیا و  تازیهجت  یساسا  تاریمعت  تهج  مزاول  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارمع ینف و  یدنب :  هقبط 

ناگیار دانسا :  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 : اه هتشر 

 --- نازاسولبات ناگدنشورف -   1
 --- ناینب شناد  هناروآون و  ناگدنشورف -   2

 --- یزلف تاعونصم  ناگدنشورف -   3
 --- هتسباو تازیهجت  غارچ و  هیاپ  ناگدنشورف -   4

 --- یرهش ناملبم  ناگدنشورف -   5
هبتر دقاف  یربارت  هار و  ناراکنامیپ -   6

هبتر دقاف  تامدخ  ناراکنامیپ -   7

05131293777 نفلت :  یزادرپراک  هرادا  هس -  هقطنم  یرادرهش  راهب -  ناتسوب  عیبر -  هجاوخ  سدقم -  دهشم  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

:: نفلت تیاس ets.mashhad.irنفلت دانسا : تفایرد  لحم   :: 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

ورور هراوس   هراوس ربعم   ربعم یکیفارت   یکیفارت تیاده   تیاده وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت تهج   تهج مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1171 17

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بنج لاناک  یبونج  یدنبرمک  بعکم  رتم  رب  مرگولیک  نتب 450  رایع  اب  هدینت  شیپ  یکیفارت 0.3*1.2*6  لوریاپسا  لادگنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ لودج  قبط  کیناکم  هاگشیامزآ 

1201005220000260 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

لودج قبط  کیناکم  هاگشیامزآ  بنج  لاناک  یبونج  یدنبرمک  بعکم  رتم  رب  مرگولیک  نتب 450  رایع  اب  هدینت  شیپ  یکیفارت 0.3*1.2*6  لوریاپسا  لادگنس  - 
یتسویپ

یرادهگن ریمعت و  الاک :  هورگ 
بلاق  33 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دش دهاوخ  لاطبا  تروصنیا  ریغرد  دامن .  یراذگراب  هناماسرد  سپس  هدومن و  اضما  رهم و  قوف ،  مرف  رد  تمیق  تبث  زا  سپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4515617188 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  نامتخاس  یدازآ  نادیم  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33422000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422450-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش هقطنم 6  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803429 :: هرازه هرازه :: 1401/07/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم  حطس  رباعم  ولبات  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  4/735/000/000 دروارب : 

هام  4 ارجا :  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاریش هقطنم 6  یرادرهش   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: VENDOR.SHIRZ.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

بنج بنج لاناک   لاناک یبونج   یبونج یدنبرمک   یدنبرمک بعکم   بعکم رتم   رتم ربرب   مرگولیک   مرگولیک   450450 نتب   نتب رایع   رایع اباب   هدینت   هدینت شیپ   شیپ   66 ** 1 .21 .2 ** 0 .30 یکیفارت  3. یکیفارت لوریاپسا   لوریاپسا لادگنس   لادگنس ناونع : : ناونع
یتسویپ یتسویپ لودج   لودج قبط   قبط کیناکم   کیناکم هاگشیامزآ   هاگشیامزآ

1 181 18

هقطنم هقطنم حطس   حطس رباعم   رباعم ولبات   ولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1191 19
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ناگرگ ناتسرهش  برغ  قرب  عیزوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803595 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگرگ برغ  قرب  یورین  عیزوت  تیریدم  هدودحمرد  یدزمتسد  تروصب  اضر  ماما  راولب  رد  رباعم  ییانشور  هژورپ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093508000030 زاین :  هرامش 

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

11 دادعت : 
1402/07/25 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4917944939 یتسپ :  دک  ناگرگ ،  ناتسرهش  برغ  قرب  عیزوت  تیریدم  تلادع 23 ، جع ،)  ) رصعیلو نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32520641-017  ، 32536002-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32536002-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگرگ ناگرگ برغ   برغ قرب   قرب یورین   یورین عیزوت   عیزوت تیریدم   تیریدم هدودحمرد   هدودحمرد یدزمتسد   یدزمتسد تروصب   تروصب اضر   اضر ماما   ماما راولب   راولب ردرد   رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 120120
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کنیزج یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5803727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نشور غارچ  هتسجرب  تروص  هب  اه  هتشون  دیفس  سالگ  یاه  تسووکلا  تیزوپماک  موینمولآ  قرو  سنجزا  هفرط  ود  ولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
داب لباقم  رد  مواقم  یشک  یساش  اب  هارمه  موینلچ 

1101095168000017 زاین :  هرامش 
کنیزج یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یراکزلف یتامدخ  یاهتیلاعفو  هدش  هتخاس  یزلف  تالوصحمریاسدیلوت  سیورس :  مان 
عبرمرتم 16 دادعت : 

1401/07/29 زاین :  خیرات 
کهز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

غارچ هتسجرب  تروص  هب  اه  هتشون  لیم  تماخض 4  اب  دیفس  سالگ  یاه  تسووکلا  تیزوپماک  موینمولآ  قرو  سنج  زا  هفرط  ود  ولبات  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکناب همان  تنامض  هئارا  .شیامن  هفرط  ود  تروصب  ولبات  لاس  لقادح 15  یتناراگ  ولبات  داب  لباقم  رد  مواقم  یشک  یساش  اب  هارمه  موینلچ  نشور 

9871634366 یتسپ :  دک  کنیزج ،  یرادرهش  کنیزج - رهش  کهز - ناتسرهش  ناتسچولب - ناتسیس و  کهز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32686095-054  ، 3268094-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3268095-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نشور نشور غارچ   غارچ هتسجرب   هتسجرب تروص   تروص هبهب   اهاه   هتشون   هتشون دیفس   دیفس سالگ   سالگ یاه   یاه تسووکلا   تسووکلا تیزوپماک   تیزوپماک موینمولآ   موینمولآ قرو   قرو سنجزا   سنجزا هفرط   هفرط ودود   ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
داب داب لباقم   لباقم ردرد   مواقم   مواقم یشک   یشک یساش   یساش اباب   هارمه   هارمه موینلچ   موینلچ

12 112 1
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ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5803804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حطس رد  یاهداج  ینمیا  تازیهجت  یتاعالطا و  یماظتنا ، یراطخا ، یاهولبات  میالع ، بصن  شوقن و  رغت  هیهت ، یاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنبادخ ناتسرهش  یاههار 

1101003273000200 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
مرگولیک 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناتسا ،  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  ناتسا  یسدنهم  ماظن  نامزاس  بنج  رادهار  نابایخ  وجرنه  راولب  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4514937183 یتسپ : 

33772027-024  ، 33462371-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33462363-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

حطس حطس ردرد   یاهداج   یاهداج ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت وو   یتاعالطا   یتاعالطا یماظتنا ، ، یماظتنا یراطخا ، ، یراطخا یاهولبات   یاهولبات میالع ، ، میالع بصن   بصن وو   شوقن   شوقن رغت   رغت هیهت ، ، هیهت یاهب   یاهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع
هدنبادخ هدنبادخ ناتسرهش   ناتسرهش یاههار   یاههار

122122
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ناهبهب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا زوجم  ذخا  اب  سیلپ  دک  یاراد  هنیبرود  ییوردوخ 4  نکاس  تافلخت  هزیناکم  تبث  هناماس  یزادنا  ار  بصن و  هیهت و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روهار سیلپ 

1101094755000069 زاین :  هرامش 
ناهبهب یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6361944433 یتسپ :  دک  ناهبهب ،  یرادرهش  یناقلاط  دیهش  نابایخ  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52726174-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52726171-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ... یتسویپ رادقم  تاصخشم و  قبط  یبآ (  دیفس و  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003459 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یمیش کانور  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   kg 20 یکیتسالپ لطس  یدنب  هتسب  عون  دیفس  لودج  گنر  الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( ... یتسویپ رادقم  تاصخشم و  قبط  یبآ (  دیفس و  گنر   :: 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

33548632-077  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زازا زوجم   زوجم ذخا   ذخا اباب   سیلپ   سیلپ دکدک   یاراد   یاراد هنیبرود   هنیبرود   44 ییوردوخ   ییوردوخ نکاس   نکاس تافلخت   تافلخت هزیناکم   هزیناکم تبث   تبث هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا ارار   وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
روهار روهار سیلپ   سیلپ

123123

 ( ...  ( ... یتسویپ یتسویپ رادقم   رادقم وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یبآ (  (  یبآ وو   دیفس   دیفس گنر   گنر ناونع : : ناونع 124124
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سابعردنب سراف  جیلخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5802941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب هارمه  رتمیتناس  رد 160  داعبا 220 رد  تردق  رپ  ددرت و  تیدودحم  نودب  درادناتسا  ییوشک  کیتاموتا  یبرس  یلیر  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بصن

1101091914000053 زاین :  هرامش 
سابعردنب سراف  جیلخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بصن اب  هارمه  رتمیتناس  رد 160  داعبا 220 رد  تردق  رپ  ددرت و  تیدودحم  نودب  درادناتسا  ییوشک  کیتاموتا  یبرس  یلیر  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7919783141 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  ناتسرامیب  سیدرپ -  راولب  هاگشناد -  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33670331-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33670337-076 :: 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

درادناتسا درادناتسا ییوشک   ییوشک کیتاموتا   کیتاموتا یبرس   یبرس یلیر   یلیر برد   برد ناونع : : ناونع 125125

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هپس کناب  بعش  تیریدم   :: 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 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت هرامش  ود  لقادح  .ددرگ  مادقا  اهنآ  دأت  لیمکت و  مئامض و  لماک  هعلاطم  هب  تبسن  .مئامض  قبط  پآ  لور  برد  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکشار سدنهم  .دشاب 09155431235  یم  یرورض 

1101004794000074 زاین :  هرامش 
هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رکذ و.ددرگ  مادقا  اهنآ  دأت  لیمکت و  مئامض و  لماک  هعلاطم  هب  تبسن  أفطل  .تسویپ  حرش  قبط  تانبرک  یلپ  پآ  لور  یاهرکرک  برد  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکشار سدنهم  .دشاب 09155431235  یم  یرورض  سامت  هرامش  ود  لقادح 

9813694485 یتسپ :  دک  صخاش 583 ،  هپس _  کناب  تیریدم  یتعیرش _  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33219021-054  ، 33218921-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33218941-054 :: 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

پآپآ لور   لور برد   برد بصن   بصن ناونع : : ناونع 126126

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  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 10 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803461 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مق ناتسا  کالماو  دانسا  تبث  لک  هرادا  یاهنامتخاس  ددرت  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003616000021 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایناریا عیفر  ناماگشیپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ارپم  یتراجت  مان   HGNM لدم دنلب  یا  هشیش  ینایم  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

نایناریا عیفر  ناماگشیپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ارپم  یتراجت  مان   HGNS لدم دنلب  یا  هشیش  یرانک  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

.دنشاب روشک  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  وضع  تسیاب  یم  اهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب ناریا )  تخاس  تراجت (  ندعم  تعنص ،  ترازو  زا  یرادرب  هرهب  هناورپ  یاراد  تسیاب  یم  اهتکرش 

3719153137 یتسپ :  دک  مق ،  کالماودانسا  تبث  لک  هرادا  تارادا -  عمتجم  نواعت -  راولب  رسای -  رامع  یرتم  راولب 75 مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37750901-025  ، 33555028-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33555013-025 :: 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

مقمق ناتسا   ناتسا کالماو   کالماو دانسا   دانسا تبث   تبث لکلک   هرادا   هرادا یاهنامتخاس   یاهنامتخاس ددرت   ددرت تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 127127

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یریما سدنهم  09132208007

1101003543000161 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8147761141 یتسپ :  دک  هپس ،  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222102-031  ، 32222103-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32218214-031 :: 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

ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  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   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803962 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نازاس نمیا  دنرب.هاگتسد  2 یا هیناث  8 یرتم 6 کیلوردیه ورتکلا  دنبهار  / ددع 1 ینهآ برد  تشپ  مرگ  ولیک  یلیر 600 یقرب  کج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم یتنارگ  یزادنا و  هار  بصن و  اب  هارمه  / مشق

1101001621000127 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   B-L-K لدم یکیلوردیه  یتینما  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

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

هنیزه.تسا هدنشورف  هدهع  رب  ضیوعت  تدوع و  هنیزه.دشاب  یلغش  طبترم  زوجم  یاراد  تکرش   . یراک زور  تخادرپ.تسا 60 هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدننک  فرصم  دحاو  ینف و  دات  دروم  مشق  نازاس  نمیا  دنرب   . .تسا هدنشورف  اب  ینف  هیدات  ذخا  بصن و  لمح و 

1435874361 یتسپ :  دک  یهاگدورف ط 2 ،  رهش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق  نارهت  نابوتا  رتمولیک 30  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51003310-021  ، 55678390-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55677619-021 :: 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

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 128128

یکیلوردیه یکیلوردیه یتینما   یتینما دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 129129

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 154 ھحفص 87 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hy2vcxw3fzqmv?user=37505&ntc=5803483
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5803483?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jcrz9xlxtu6ex?user=37505&ntc=5803962
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5803962?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هاشنامرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: 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 08 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس 2.9*3.30 یقرب  هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1.20*3.9*3.30*3.33

1101007008000267 زاین :  هرامش 
هاشنامرک بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا وکس  تکرش  زا   1000x2500 mm داعبا دورتسکا  موینیمولآ  هغیت 40  هسنارف  یفماس   MC روتوم یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

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

دوش  هتفرگ  سامت  یروصنم 09186225420  یاقا  اب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

دشاب یم  افبا  یزکرم  رابنا  لحم  رد  الاک  لیوحت 

دک یرهش ،  بالضاف  بآ و  تکرش   داتس  .ناتسلگ  هار  راهج  هب  هدیسرن  یماما - یفطصم  دیهش  راولب  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6714753583 یتسپ : 

8236004-0833  ، 38230295-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38232011-083 :: 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

1.201 .2 0 ** 3.93.9** 3.303.30 ** 3.333.33  3.303.30 ** 2 .92 .9 زیاس   زیاس یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 130130

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا سپ  هعجارم و  تسویپ  ینف  تاصخشم  تسویپ و  مالعتسا  هب  ههامکی  تخادرپ  رتم -  3 لوط تاموتا 180 ینوئدراکآ  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامن لاسرا  یراذگراب و  لیمکت 

1101005438000412 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یدیجک یقداص  دیجم  هدننک  هضرع  عجرم  داگراساپ  یتراجت  مان  یرتم  لوط   cm 140 عافترا  V5 لدم ینوئدراکآ  دنب  هار  الاک :  مان 
رتم 1 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب و لیمکت  زا  سپ  هعجارم و  تسویپ  ینف  تاصخشم  تسویپ و  مالعتسا  هب  ههامکی  تخادرپ  رتم -  3 لوط تاموتا 180 ینوئدراکآ  دنب  هار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لاسرا 

9188913111 یتسپ :  دک  عناق ،  دیهش  هار  هس  شبن  - دابآ لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38685320-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38675588-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تاموتا تاموتا ینوئدراکآ   ینوئدراکآ دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 131131
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نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5802456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  یبناج  تاقلعتم  هتسبرادم و  نیبود  ملق  4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079000904 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعلاطم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34188682-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: 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

انزا ناتسرهش  (ع ) یلع ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802562 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یراذگراب و  امتح  کرادم  روتکاف و  شیپ   / تسویپ گرب  کی  سانجا  یقابلا  / هتسب رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش ظاحل  بصن  هنیزه  / دوش

1101091136000032 زاین :  هرامش 
انزا یلع ع  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   DIESPI یتراجت مان  ناریا  هدنزاس  روشک   NVR-9208/H1-H.265 لدم  NVR H.265 تمرف اب  دراه  هلاناک 1  شخپ 8  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
ژاپ رگن  ایوپ  متسیس  نابدید  هدننک 

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

انزا رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ظاحل بصن  هنیزه  / دوش تسویپ  یراذگراب و  امتح  کرادم  روتکاف و  شیپ   / تسویپ گرب  کی  سانجا  یقابلا  / هتسب رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش

6871831133 یتسپ :  دک  ع ، )  ) یلع ماما  ناتسرامیب  ماما  یوک  انزا  انزا ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43428863-066  ، 43421993-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43421997-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبناج یبناج تاقلعتم   تاقلعتم وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبود   نیبود ملق   ملق 44 ناونع : : ناونع 132132

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 133133

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن هنیزه  تاقلعتم و  اب  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094840000139 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رهبا نیرآ  لباک  میس و  تکرش  زا   mm^2 0/75 عطقم حطس   V 300-500 ژاتلو  3x0/75 عون یسم  قرب  لباک  الاک :  مان 

هرقرق 250 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

ناهاپس نامیس   ZAA2000-2 لدم نامیس  تعنص  هروک  هتسب  رادم  نیبرود  هیاپ  هدنرادهگن  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
یمالغ هرهز  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان  لدم 2055  هتسبرادم  نیبرود  صوصخم  لباک  الاک :  مان 

ددع 700 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TPM-817 لدم کر  دربراک  تینوی  لنپ 8  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
دنوبآ هدننک  هضرع  عجرم   cm 1 هرهم عافترا  شوگ  شش  هرهم  لکش   in 3/4 چیپ رطق   cm 9 چیپ لوط  لکش   T راد هوزر  هرهم  چیپ و  الاک :  مان 

تس 32 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

ناریتسب هدننک  هضرع  عجرم   C-12 لدم  in 1 زیاس هلول  تسب  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  یرظتنم  سکاب  یتراجت  مان   M-B2030 لدم هتسب  رادم  نیبرود  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

یلاف نیما  هدننک  هضرع  عجرم   AHD-TVI 2MP لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
میعن نیون  رتسگ  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف   mm 21 رطق یسکلف  سنج  قرب  هلول  الاک :  مان 

رتم 200 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 25 لوط  mm 16 رطق یسکلف  سنج  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دورد ساپس.دامن و  تبث  ار  اهتمیق  سپس  هعلاطم و  ار  تسویپ  تاعالطا  افطل  مرتحم  هدننک  نیمات 

6316856591 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یرادرهش  یرادرهش  نابایخ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

وو چیپ   چیپ  - - کرکر دربراک   دربراک تینوی   تینوی   88 لنپ   لنپ  - - هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود صوصخم   صوصخم لباک   لباک هتسب -  -  هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ هدنرادهگ   هدنرادهگ یسم -  -  یسم قرب   قرب لباک   لباک ناونع : : ناونع
یسکلف یسکلف سنج   سنج یموطرخ   یموطرخ هلول   هلول قرب   - - قرب هلول   هلول -- تلاب تلاب هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هتسب - - هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هظفحم   هظفحم هلول -  -  هلول تسب   تسب لکش -  -  لکش   TT راد   راد هوزر   هوزر هرهم   هرهم

134134
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53225231-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53231282-061 :: 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

ناجنز ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802815 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MNA- DC4DWDF - IF ینف تاصخشم  اب   FIX نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030526000026 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
MNA- DC4DWDF - IF ینف تاصخشم  اب   FIX نیبرود - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  75 دادعت : 

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

ریاس یارب  هدوب و  یلحم  یموب و  ناراکنامیپ  اب  تیولا  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  رب  ناتسا  بعش  تیریدم  برد  ات  لقنو  لمح  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  ناجنز  ناتسا  رد  شورف  زا  سپ  تامدخ  یگدنیامن  نتشاد  ناراکنامیپ 

4515617966 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  رهشمرخ _  نابایخ  ناجنز _  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33420745-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33420740-024 :: 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

MNA-  DC4DWDF -  IFMNA-  DC4DWDF -  IF ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب     FIXFIX نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 135135
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ناجنز ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MNA- DC5TWDLL - IFVSZ ینف تاصخشم  اب  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030526000024 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
MNA- DC5TWDLL - IFVSZ ینف تاصخشم  اب  نیبرود  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  90 دادعت : 

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

ریاس یارب  هدوب و  یلحم  یموب و  ناراکنامیپ  اب  تیولا  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  رب  ناتسا  بعش  تیریدم  برد  ات  لقنو  لمح  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  ناجنز  ناتسا  رد  شورف  زا  سپ  تامدخ  یگدنیامن  نتشاد  ناراکنامیپ 

4515617966 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  رهشمرخ _  نابایخ  ناجنز _  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33420745-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33420740-024 :: 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

MNA-  DC5TWDLL -  IFVSZMNA-  DC5TWDLL -  IFVSZ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 136136
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زیربت انیس  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رب نویلیم  هنیزه 3  شیامزآ و  دات  هب  طونم  ندوب  هدنرب  طرش   (/ ارآ نمیا  یتسویپ ( تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام تخادرپ 4  طیارش   / هدنشورف هدهع 

1101030201000177 زاین :  هرامش 
زیربت انیس  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.NB-P3522WSA لدم لسکیپ  اگم  تیفیک 5  اب  هکبش  تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  رب  زکرم  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5163639889 یتسپ :  دک  انیس ،  ناتسرامیب  نالارامو  ظفاح  هارراهچ  نیبام  یدازآ  نابایخ  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35498417-041  ، 35412101-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35412151-041 :: 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

هدهع هدهع ربرب   نویلیم   نویلیم هنیزه  33   هنیزه وو   شیامزآ   شیامزآ دات   دات هبهب   طونم   طونم ندوب   ندوب هدنرب   هدنرب طرش   طرش  (/  (/ ارآ ارآ نمیا   نمیا یتسویپ ( ( یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
ههام ههام   44 تخادرپ   تخادرپ طیارش   طیارش  / / هدنشورف هدنشورف

137137
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803074 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  تسویپ و  تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004170000009 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   PC-220 لدم ریغتم  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

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

تسویپ تاصخشم  تسویپ و  تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا  یتسرپرس  نکسم  کناب  - نارمچدیهش نابایخ  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7591777311

33232169-074  ، 33235976-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33235975-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

5803515 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 138138

فیک فیک یثوتولب -  -  یثوتولب نوفده   نوفده یرومم -  -  یرومم شلف   شلف ژراش -  -  ژراش لباق   لباق یرتاب   یرتاب هشیش -  -  هشیش صوصخم   صوصخم فیظنت   فیظنت لامتسد   لامتسد نیبرود -  -  نیبرود تاعطق   تاعطق ملق   ملق دیرخ  2323   دیرخ ناونع : : ناونع
هظفاح هظفاح تراک   تراک نیبرود -  -  نیبرود

139139
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ددرگ هئارا  تسویپ  حرش  اب  قباطم  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب /  یم  هباشم  دکناریا   / 51 ژاریت هب  نیبرود  تاعطق  ملق  دیرخ 23  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092179000938 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
میسن هدننک  هضرع  عجرم  سکتوداپ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   30x40 cm زیاس ربیافورکیام  سنج  هشیش  صوصخم  فیظنت  لامتسد  الاک :  مان 

ناجریس میسن  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناجریس 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
ماقرا راگزاس  هدننک  هضرع  عجرم  رسیپا  یتراجت  مان   AU581 لدم  GB 4 تیفرظ یبآ  یرومم  شلف  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

ماقرا راگزاس  هدننک  هضرع  عجرم  رسیپا  یتراجت  مان   AH125 لدم  GB 4 تیفرظ هداس  یرومم  شلف  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
هنمام یجاح  هدننک  هضرع  عجرم   PHILIPS یتراجت مان   SHB6110 لدم یثوتولب  نوفده  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

سراپ ناریدم  تراجت  تامدخ و  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   LIFAN هدنزاس عجرم  نافیل 520  وردوخ  بقع  هچقاط  ریز  مب و  ادص  ود  اب  وگ  دنلب  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
طبض ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   ECM-HST1 لدم نوفورکیم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

نناک  EOS لدم یکشم  هندب  لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
رون یددع  یمویکو 4  ینلیتا  یلپ  هتسب   V 1/5 ژاتلو یملق  مین  نیالاکلآ  ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 

هتسب 7 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

ریهش کینورتکلا  ناس  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   LCL-60AM//C AE لدم نیبرود  فیک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
لازغ ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SANDISK یتراجت مان   SDSDQM-064G-A11A لدم  GB 64 تیفرظ کیتسا  هظفاح  تراک  الاک :  مان 

هنایمرواخ
ددع 1 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک دشاب /  یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هلاطم  دشاب / یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشاب / یم  زور  یرابتعا 45  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکولب 061-53182530 شش 

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

53226172-021  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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مالیا ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یتسویپ تاصخشم  قباطم   HP رورسو تیاسلیام  لدم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیئامرف هعلاطم  تقداب  هدش  یراذگرابدانسا 

* دشابیم (1403 لاس ) یمالسا هنازخ  دانسا  لحم  زا  تخادرپ  *
1101003865000020 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارواخ زبس  هنارک  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL360G6 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

کینورتکلا ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تیاسلیام  یتراجت  مان   ms-c5375epb لدم یتظافح  یاه  متسیس  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ناگرگ ناینب  راکیاپ  هدنزاس  عجرم 

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

ایمیک هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تیاسلیام  یتراجت  مان   ms-c8262-fpb لدم یتظافح  یاه  متسیس  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ناگرگ ناینب  راکیاپ  هدنزاس  عجرم  کینورتکلا 

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

کینورتکلا ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تیاسلیام  یتراجت  مان   ms-c5364pb لدم یتظافح  یاه  متسیس  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ناگرگ ناینب  راکیاپ  هدنزاس  عجرم 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یتسویپ تاصخشم  قباطم   HP رورسو تیاسلیام  لدم  نیبرود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف هعلاطم  تقداب  هدش  یراذگرابدانسا 

* دشابیم (1403 لاس ) یمالسا هنازخ  دانسا  لحم  زا  تخادرپ  *

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

33338001-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330366-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخادرپ تخادرپ  * * .دیئامرف .دیئامرف هعلاطم   هعلاطم تقداب   تقداب هدش   هدش یراذگرابدانسا   یراذگرابدانسا .یتسویپ   .یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم   HPHP  رورسو رورسو تیاسلیام   تیاسلیام لدم   لدم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
** دشابیم دشابیم (( 14031403 لاس لاس )) یمالسا یمالسا هنازخ   هنازخ دانسا   دانسا لحم   لحم زازا  

140140
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روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001014000289 زاین :  هرامش 

روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

یلامش هوک  داوس  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لصاح سامت  یزرو  حور  داوج  یاقآ  هرامش 09199956787  اب  یلامتحا  تالاوس  هب  زاین  تروص  رد  .ددرگ  یراذگراب  لیمکت و  یتسویپ  دانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن

1435753141 یتسپ :  دک  یقرش پ 33 ،  لیزرب  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33257100-011  ، 82971-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82972250-021 :: 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

دزی ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803796 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قبط  سنج  هنومن  هئارا  سنج  دیرخ  زا  لبق  دزی ، یزاسرهش  نکسم و  هجاب  هافص و  هبعش  نیبرود  هکبش  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یمازلا  تیریدم  یروانف  هریاد  هب  تسویپ  یاهلیاف 

1101003271000016 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرفعج سدنهم  یگنهامه 09133523695  نفلت  دشابیم .  هدنشورف  هدهع  هب  یبناج  یاه  هنیزه  همه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916847388 یتسپ :  دک  یحالف ،  راسمیت  نابایخ  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38250512-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38242084-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 141141

تاصخشم تاصخشم قبط   قبط سنج   سنج هنومن   هنومن هئارا   هئارا سنج   سنج دیرخ   دیرخ زازا   لبق   لبق دزی ، ، دزی یزاسرهش   یزاسرهش وو   نکسم   نکسم هجاب   هجاب وو   هافص   هافص هبعش   هبعش نیبرود   نیبرود هکبش   هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
.تسا .تسا یمازلا   یمازلا تیریدم   تیریدم یروانف   یروانف هریاد   هریاد هبهب   تسویپ   تسویپ یاهلیاف   یاهلیاف

142142
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لیاف5803066 قبط  نامرک (  ناتسا  یاههاگتسیا  زکارم و  یتظافح  ینمیا و  یاهمتسیس  یرادهگن 
 ( تسویپ

هحفص 46) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هنیبرود5803954 ییوردوخ 4  نکاس  تافلخت  هزیناکم  تبث  هناماس  یزادنا  ار  بصن و  هیهت و  دیرخ و 
روهار سیلپ  زا  زوجم  ذخا  اب  سیلپ  دک  یاراد 

هحفص 74) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لاناک5804233 عون 8   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  درگوگ -  یدنب  هناد  هناخراک  دنیارف  لرتنک  هحفص 41)نیبرود  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802660 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرزیل یرزیل امد   امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 143143
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132363  اب  قباطم  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985005250 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   fire laser 2KM-1CH لدم لاتیجید  رگشیامن  اب  یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا  هعسوت  هدننک  هضرع 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 40KM-4CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 15 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 40KM-8CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 50KM-4CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 50KM-8CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 20 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   Access 500M-1CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 20 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   Access 1500M-1CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132363  اب  قباطم  روسنس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

48732-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرزیل5802660 امد  هحفص 99)روسنس  )  accessaccess
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 154 ھحفص 100 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/djmpg45ataxmd?user=37505&ntc=5802660
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5802660?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " 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

لاناک5804233 عون 8   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  درگوگ -  یدنب  هناد  هناخراک  دنیارف  لرتنک  هحفص 41)نیبرود  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب5802562 رادم  نیبرود  بصن  هحفص 89)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   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

رتنس5802418 اتید  قیرح  مالعا  هحفص 12)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

بایسآ5802424 یاه  نلاس   fm200 و co2 قیرح مالعا  ءافطا و  یارجا  تاعطق و  هحفص 12)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5803827flame finder قیرح مالعا  هحفص 46)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

..تسیمازلا5804055 لحم  زا  دیدزاب  .تسویپ  لیاف  قبط  نآ  بصن  قیرح و  مالعا  متسیس  مزاول  هحفص 46)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

.تسیمازلا5804130 لحم  زا  دیدزاب  .تسویپ  لیاف  قبط  نآ  بصن  قیرح و  مالعا  متسیس  مزاول  هحفص 46)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5804325 مالعا  متسیس  بصن  زاگ و  تشن  روسنس  بصن  هحفص 46)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " 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

ددرت5802425 لرتنک  یسرتسد و  تیریدم  هناماس  یزادنا  هار  نیمات و  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
نیعجارم ییوردوخ و  یلنسرپ ،

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 31) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

درادناتسا5802941 ییوشک  کیتاموتا  یبرس  یلیر  یاهمتسیسبرد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 84) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

مق5803461 ناتسا  کالماو  دانسا  تبث  لک  هرادا  یاهنامتخاس  ددرت  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 84) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم مالیا  ناتسا  تخاسریز  تاطابترا  زکارم  ینمیا  یاه  متسیس  یتسد  قیرح  ءافطا  یاه  لوسپک  یرادهگن  ژراش و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تادنتسم 

1101001022001333 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

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

راک دات  مامتا و  زا  سپ  هامکی  هجو  تخادرپ  تسا 2 ) یمازلا  لاس 1401  هدوزفا  شزرا  تایلام  همان  راهظا  نیرخآ  همیب و  باسح  اصافم  هئارا  ( 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه 09188427544 تسا  یمازلا  ءاهب  مالعتسا  دانسا  یراذگراب  لیمکت و  .دشاب 4 ) یم  راکنامیپ  هدهع  هب  هاگتسیا  ات  باهذ  بایا و  (3

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

33381489-084  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رتنس5802418 اتید  قیرح  مالعا  هحفص 12)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

ینمیا ینمیا یاه   یاه متسیس   متسیس یتسد   یتسد قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا یاه   یاه لوسپک   لوسپک یرادهگن   یرادهگن وو   ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 144144

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

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

بایسآ5802424 یاه  نلاس   fm200 و co2 قیرح مالعا  ءافطا و  یارجا  تاعطق و  هحفص 12)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5802458 افطا  هحفص 46)لوسپک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ینمیا5802684 یاه  متسیس  یتسد  قیرح  ءافطا  یاه  لوسپک  یرادهگن  هحفص 12)ژراش و  قیرح  ( قیرح

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

قیرح5803065 نالعا  متسیس  یلامتحا  یاطخ  عفر  یبای و  هحفص 46)بیع  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5803071 نالعا  متسیس  یلامتحا  یاطخ  عفر  یبای و  هحفص 46)بیع  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

کی5803409 تدم  هب  قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  یرادهگن  تهج  تساوخرد  نیا  هباشم  دک  ناریا 
.تسویپ تسیل  قبط  اه  لوسپک  ژراش  لاس و 

هحفص 46) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5803827flame finder قیرح مالعا  هحفص 46)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

راد5804035 خرچ  ییولیک  50 یردوپ لوسپکددع  6 هحفص 46)دیرخ قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

..تسیمازلا5804055 لحم  زا  دیدزاب  .تسویپ  لیاف  قبط  نآ  بصن  قیرح و  مالعا  متسیس  مزاول  هحفص 46)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

.تسیمازلا5804130 لحم  زا  دیدزاب  .تسویپ  لیاف  قبط  نآ  بصن  قیرح و  مالعا  متسیس  مزاول  هحفص 46)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5804195 ءافطا  تازیهجت  هحفص 46)داوم و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5804325 مالعا  متسیس  بصن  زاگ و  تشن  روسنس  بصن  هحفص 46)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " 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

هب5803413 طوبرم  یاه  تیلاعف  کینورتکلا و  تظافح  یاه  متسیس  تازیهجت  بصن  دیرخ و 
زاگ راشف  تیوقت  تاسیسات 

هحفص 32) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرایتخب لاحمراهچ و  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا و قبط  روتکتد  یدیلاه  جنس و  ورین  یکگنچ و  رتم  رپمآ  رگال و  اتید  کاخ و  تمواقم  رتست  جنس و  ترا  یضاقتم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تاصخشم 

1101091410000102 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ینموم ریما  هدننک  هضرع  عجرم   PRONAS یتراجت مان   G-RSP-T لدم یهاگشیامزآ  کاخ  تمواقم  یریگ  هزادنا  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش ظاحل  هباشم  دک  ناریا  دحاو  تمیق  ناونعب  یتسویپ  حرش  الاب و  تاعالطا  قبط  مالقا  نیگنایم  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ددرگیم لاطبا  امش  زاین  هب  خساپ  ددرگن  تیاعر  طیارش  هک  یتروص  رد  دیوش  دأت  مالعتسا  رد  ات  ددرگ  مادقا  تسویپ  طیارش  قبط  افطل 

8814683486 یتسپ :  دک  یلامش ،  یباراف  راولب  درکرهش - درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33346390-038  ، 33339002-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334278-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

جنس و5804192 ورین  یکگنچ و  رتم  رپمآ  رگال و  اتید  کاخ و  تمواقم  رتست  جنس و  ترا  یضاقتم 
تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تاصخشم  تاعالطا و  قبط  روتکتد  یدیلاه 

هحفص 104) روتکتد  ( روتکتد

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

5804254 ( روتکتد یساش و   , لوژام تراک ,  یناشن (  شتا  مالقا  متیا  هحفص 55)5  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یلصا5804256 درب  هیذغت  عبنم   . روتکتد یتساوخرد  مالقا  متیآ  هحفص 46)6 قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

وو تاعالطا   تاعالطا قبط   قبط روتکتد   روتکتد یدیلاه   یدیلاه وو   جنس   جنس ورین   ورین وو   یکگنچ   یکگنچ رتم   رتم رپمآ   رپمآ وو   رگال   رگال اتید   اتید وو   کاخ   کاخ تمواقم   تمواقم رتست   رتست وو   جنس   جنس ترا   ترا یضاقتم   یضاقتم ناونع : : ناونع
تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم

145145
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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 08 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپوکساراپال نیبرود  رواک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002201 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
یپوکساراپال نیبرود  رواک  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  2,000 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  یس  را  یا  اب  روتکاف  شیپ  ٌامتح  یراذگراب و  هناماس  رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  هئارا  زادعب  الاک  نیمات  تلهم  لقادح 

دشاب یم  ناتسرامیب  تازیهجت  رابنا  برد  الاک  هیلخت  لیوحت و 

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپوکساراپال یپوکساراپال نیبرود   نیبرود رواک   رواک ناونع : : ناونع 146146

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

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

زا 154 ھحفص 105 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/45nafftxw5pde?user=37505&ntc=5802830
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5802830?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت یرادرهش   :: 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   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803106 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلا 60 یرابتعا 45 تروصب  هیوست  تسیمازلا  روتکاف  شیپ  رودص  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربنعم یتناگ  اب  یلصا  تساوخرد  سانجا  هرامشاب 09127976332  یگنهامه 

ددرگ کچ  یتسویپ  لیاف 
1101096102000686 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
سیدرپ تراجت  کالفا  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   Canon لاتیجید یساکع  نیبرود  زنل 16/35  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

کارا درف  ناراگن  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017101-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لانرتسکا لانرتسکا کسید   کسید دراه   دراه لاتیجید -  -  لاتیجید یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود   16/3516/35 زنل   زنل ناونع : : ناونع 147147
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هیمورا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5803797 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  هناماس  تاحیضوت  دشابیم / هباشم  الاک  دک  یتسویپ / تسیل  قبط   d90 نونک نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009033000329 زاین :  هرامش 

هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یدابآ انیم  یدمحم  ناوج  هدننک  هضرع  عجرم  نونک  یتراجت  مان   50S لاتیجید یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تسیل  قبط  هناماس  تاحیضوت  دشابیم / هباشم  الاک  دک  یتسویپ / تسیل  قبط   d90 نونک نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5756151818 یتسپ :  دک  هیمورا ،  هاگشناد  رتمولیک 11  هاگشناد  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32752736-044  ، 32752734-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32752740-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هناماس   هناماس تاحیضوت   تاحیضوت دشابیم / / دشابیم هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   یتسویپ / / یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط   d90d90 نونک نونک نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 148148
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دنرز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804078 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زنل 28-70 اب  هنیآ  نودب  افلآ  ینوس  یساکع  نیبرود  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 1  هب   50m 1/8 ینوس زنل 

هاگتسد تاش 1  یله 
1101005874000021 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  دنرز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 84365210   DSLR-A350X E32 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

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

دنرز رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زنل 28-70 اب  هنیآ  نودب  افلآ  ینوس  یساکع  نیبرود  هاگتسد  کی  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع دادعت 1  هب   50m 1/8 ینوس زنل 

هاگتسد تاش 1  یله 
 . ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف  رتشیب  تاعالطا  تهج 

7761673496 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  یرادا  نامتخاس  نهآ  هار  لپ  بنج  رصع  یلو  نابایخ  دنرز ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33423294-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33427778-034 :: 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

یبناج5802456 تاقلعتم  هتسبرادم و  نیبود  ملق  هحفص 89)4 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5802562 رادم  نیبرود  بصن  هحفص 89)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5802669 - هتسبرادم نیبرود  صوصخم  لباک  هتسب -  رادم  نیبرود  هیاپ  هدنرادهگ  یسم -  قرب  لباک 
رادم نیبرود  هظفحم  هلول -  تسب  لکش -   T راد هوزر  هرهم  چیپ و   - کر دربراک  تینوی  لنپ 8 

یسکلف سنج  یموطرخ  هلول  قرب  - هلول  - تلاب هتسب  رادم  نیبرود  هتسب -

هحفص 89) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5802815MNA- DC4DWDF - IF ینف تاصخشم  اب   FIX هحفص 89)نیبرود هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

11 تاش   تاش یله   یله ددع   ددع   11 دادعت   دادعت هبهب     5050 mm  1/81/8 ینوس ینوس زنل   زنل   2828 -- 7070 زنل   زنل اباب   هنیآ   هنیآ نودب   نودب افلآ   افلآ ینوس   ینوس یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
هاگتسد هاگتسد

149149
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یپوکساراپال5802830 نیبرود  هحفص 32)رواک  نیبرود  ( نیبرود

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

5802873MNA- DC5TWDLL - IFVSZ ینف تاصخشم  اب  هحفص 89)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دیرخ5802878 چنیا - )  ) رطق 1/2 رد  سالک  لداعم  کشخ  همین  ای  کشخ  تج  یتلوم  بآ  روتنک  دیرخ 
( کیتابر بالضاف (  یاه  هکبش  یرتموئدیو  نیبرود  هاگتسد  ود 

هحفص 8) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هاگتسد5803021 یا  هطقن  سنسیال 10  - 2 تسویپ ) تاصخشم  قباطم   ) سنارفنک ویدیو  هاگتسد  - 1
نفورکیم یرتم  لباک 10 سنارفنک 4 - ویدیو  نفورکیم  سنارفنک 3 - ویدیو 

هحفص 32) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دات5803037 هب  طونم  ندوب  هدنرب  طرش   (/ ارآ نمیا  یتسویپ ( تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  نیبرود 
ههام تخادرپ 4  طیارش   / هدنشورف هدهع  رب  نویلیم  هنیزه 3  شیامزآ و 

هحفص 89) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5803074 تاصخشم  تسویپ و  تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 89)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لانرتسکا5803106 کسید  دراه  لاتیجید -  یساکع  نیبرود  هحفص 32)زنل 16/35  نیبرود  ( نیبرود

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

5803515 - ژراش لباق  یرتاب  هشیش -  صوصخم  فیظنت  لامتسد  نیبرود -  تاعطق  ملق  دیرخ 23 
هظفاح تراک  نیبرود -  فیک  یثوتولب -  نوفده  یرومم -  شلف 

هحفص 89) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هدش5803646 یراذگرابدانسا  .یتسویپ  تاصخشم  قباطم   HP رورسو تیاسلیام  لدم  نیبرود  دیرخ 
* دشابیم (1403 لاس ) یمالسا هنازخ  دانسا  لحم  زا  تخادرپ   * .دیئامرف هعلاطم  تقداب 

هحفص 89) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رهش5803736 حطس  یریوصت  شیاپ  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هژورپ  هحفص 8)یراذگاو  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هتسب5803791 رادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 89)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سنج5803796 دیرخ  زا  لبق  دزی ، یزاسرهش  نکسم و  هجاب  هافص و  هبعش  نیبرود  هکبش  یارجا 
.تسا یمازلا  تیریدم  یروانف  هریاد  هب  تسویپ  یاهلیاف  تاصخشم  قبط  سنج  هنومن  هئارا 

هحفص 89) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قبط5803797 هناماس  تاحیضوت  دشابیم / هباشم  الاک  دک  یتسویپ / تسیل  قبط   d90 نونک نیبرود 
یتسویپ تسیل 

هحفص 32) نیبرود  ( نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنیبرود5803954 ییوردوخ 4  نکاس  تافلخت  هزیناکم  تبث  هناماس  یزادنا  ار  بصن و  هیهت و  دیرخ و 
روهار سیلپ  زا  زوجم  ذخا  اب  سیلپ  دک  یاراد 

هحفص 74) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

580407850m 1/8 ینوس زنل  زنل 28-70  اب  هنیآ  نودب  افلآ  ینوس  یساکع  نیبرود  هاگتسد  کی  دیرخ 
هاگتسد تاش 1  یله  ددع  دادعت 1  هب 

هحفص 32) نیبرود  ( نیبرود

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

لاناک5804233 عون 8   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  درگوگ -  یدنب  هناد  هناخراک  دنیارف  لرتنک  هحفص 41)نیبرود  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یلامش ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802499 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تحت  زاس  هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005850000040 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   QNAP یتراجت مان   TS-253Be-4G لدم  TB 32 تیفرظ یزیمور  هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یناریا  الاک  تسویپ  لیاف  قبط  تاصخشم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9413933874 یتسپ :  دک  ردام ،  تلود و  نادیم  لصاف  دح  یبرغ  ینیمخ  ماما  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32728328-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32728328-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 150150
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ناسارخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803138 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SAN زاس هریخذ  دراه  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001123000338 زاین :  هرامش 

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE یتراجت مان   MSA 2050 SAN Dual Controller SFF لدم  TB 1/8 تیفرظ لانرتنیا  هنایار  کسید  دراه  الاک :  مان 

هناماس هارمه  ایرآ  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدنشورف  هدهع  رب  همیب  رگراک و  لقن و  لمح و  یاه  هنیزه  .دشاب  یم  تسویپ  لیاف  رد  دادعت  ینف و  تاصخشم  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هزور باسح 65  هیوست 

دک ناسارخ ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  تسار -  تمس  زیدناش -  هبقرط  یهار  ود  زا  لبق  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9189141815 یتسپ : 

36103624-051  ، 36103000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36103099-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SANSAN  زاس زاس هریخذ   هریخذ دراه   دراه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 151151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شک شوم  همعط  مرگولیک  اتلد و10 لدم  شوم  همعط  هبعجددع  250 دادعت.دشاب یم  هباشم  اهدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا زایندروم  شوم  عاونا  هژیو  کولب  موم  مرگولیک  )و10 ییاتساپ ) مرن

1101091319000093 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   BADCAT PASTA AND MUMBLOK یتراجت مان  یمرگولیک  یکیتسالپ  تکاپ   Badcat ییاتساپ کولب و  موم  شک  هدنوج  همعط  الاک :  مان 
مدرا تسیز  اسآ  هدنزاس  عجرم  مدرا  تسیز  اسآ 

مرگولیک 20 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم  مدرا  تسیز  اسآ  هدننک  هضرع  عجرم   DELTRAP یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   75x190x290 mm زیاس یکیتسالپ  یا  هبعج  شوم  هلت  الاک :  مان 
مدرا تسیز  اسآ 

ددع 250 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ لباق  هاگشیامزآ  سانشراک  هیدات  زادعب  غلبم.دشابرتالابای  لاس  لقادحاب 1 خیرات  یاراداهداوم.دشاب  یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم 

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55062044-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیتسالپ یکیتسالپ یایا   هبعج   هبعج شوم   شوم هلت   هلت  -  - BadcatBadcat ییاتساپ   ییاتساپ وو   کولب   کولب موم   موم شکشک   هدنوج   هدنوج همعط   همعط ناونع : : ناونع 152152

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

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

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

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

5803311 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

H/ تسویپ قباطم  هکبش  تحت  یزاس  هریخذ  تاریهجت  دیرخ  مالعتسا  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004106000434 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدنزاس  عجرم   PCD یتراجت مان   P4 UNIT لدم یرادا  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  یرازگراب  ، تسا هام  تخادرپ 4 ، دشاب تسویپ  قباطم  دیاب  یلاسرا  یالاک  تسا و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناگزمره ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هاگتسد -  دصشش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7913675115 یتسپ : 

33512344-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33512336-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تحت   تحت یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تاریهجت   تاریهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 153153

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوخ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(nas storage  ) یزاس هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095097000002 زاین :  هرامش 

یوخ مشاه  ینب  رمق  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  هاگتسد  هعومجم  ای  هحفص  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یتسویپ  کرادم  رد  هدش  هئارا  تسیل  قبط  زاین  دروم  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
QNAP TS-H1283XU-RP-E2136-32G=*1

QNAP RAIL B02=*1
WESTERN DIGITAL HHD 14TB ULTRASTAR=*10

SAMSUNG SSD 870 EVO 1TB=*2
FS DAC 1M 10G SFP+=*2

5819637617 یتسپ :  دک  یرظتنم ،  دیهش  جیسب خ  نادیم  یوخ  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36332112-044  ، 36335555-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36335555-044 :: 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

هکبش5802499 تحت  زاس  هحفص 110)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هنایار5802573 هکبش  زاس  هریخذ  هکبش  اتید  هحفص 55)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5803138SAN زاس هریخذ  دراه  هحفص 110)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یکیتسالپ5803285 یا  هبعج  شوم  هلت   - Badcat ییاتساپ کولب و  موم  شک  هدنوج  هحفص 110)همعط  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هکبش5803311 تحت  یزاس  هریخذ  تاریهجت  هحفص 110)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

چیئوس5803541 سنسیال  دراه و  لماش   - EMC یبناج تازیهجت  هحفص 55)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( nas  s toragenas storage  ) ) یزاس یزاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 154154

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 " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5803583 لیاف  قباطم  رورس  قاتا  زاین  دروم  تازیهجت  هحفص 55)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ5803953 تسیل  قبط  زاس  هحفص 55)هریخذ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5804084(nas storage  ) یزاس هریخذ  هحفص 110)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

یکیلوردیه5803962 یتینما  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 84) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تاموتا5804295 ینوئدراکآ  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 84) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5803675، اه یقرب  هلپ  اهروسناسآ ،  ) رفاسم لاقتنا  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  سیورس ، یربهار ،
هاگدورف اهدنبهار )

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 31) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یکیلوردیه5803962 یتینما  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 84) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802811 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طبترم تاقلعتم  چیئوس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005797000164 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمأت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یدیحو ربکا  هدننک  هضرع  عجرم   GIGABYTE یتراجت مان   POWEROCK لدم  W 300 هنایار هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

هداد سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   CISCO CHINA هدنزاس عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C2960-24TC-L لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
شواک

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

تاعالطا یروانف  شرتسگ  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   AJ832A لدم هنایار   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 35 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
دنهس کینورتکلا  ایلیا  هدننک  هضرع  عجرم   CAB-STACK-3M لدم اتید  جیئوس  هعطق  لباک  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

دنهس کینورتکلا  ایلیا  هدننک  هضرع  عجرم   CAB-STK-E-3M لدم اتید  چیئوس  هعطق  لباک  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
ینیسرآ یلعمرحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   C3KX-NM-1G لدم هنایار  رورس  هعطق  لوژام  الاک :  مان 

ددع 45 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانجا.دشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  ضیوعت و  یتناراگ  یاراد  سانجا.دشابیم  تسویپ  لیاف  قبط  ینف  تاصخشم  - دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزاجح 09103011321 .دشاب یلصا  لانیجروا و 

1457965595 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامزاس  کالپ 345  راک  ترازو  بنج  یدازآ  تابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64503403-021  ، 64503412-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66924833-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طبترم طبترم تاقلعتم   تاقلعتم وو   چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 155155
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ناتسرال ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  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 09 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ مولع  هدکشناد  رورس  تهج   2133DDR4G9 لدم گیگ  مر 16  ددع  نیمات 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030438000078 زاین :  هرامش 

ناتسرال ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
2133DDR4G9 لدم گیگ  مر 16  ددع   4 - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  4 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم تروص  الاک  تفایرد  زا  سپ  زور  تخادرپ.دررگ 45  تسویپ  روتکاف  شیپ  افطل.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  ریش  ماج  یاقآ  هرامش 09177820979  اب  یرادا  تاعاس  رد  رتشیب  تاعالطا  تهج.دریگ 

7431975566 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52348087-071  ، 52344724-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52344724-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شرورپ شزومآ و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   رثکادحهرامش خروم 1401/07/25  هبنشود  زور  زا   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاسات 19

مدرم داصتقا   :: عبنم تعاسات 14عبنم  - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803012 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/08/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  دوخ  شرورپ » شزومآ و  ترازو  یرورس  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دحاو تسارح  زکرم  لوا -  هقبط  شرورپ  شزومآ و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  هیمس  نابایخ  هب  هدیسرن  ینرق  نابایخ  نارهت -  سردآ  : فلا تکاپ  هئارا   :: سردآ سردآ
 ( قاتا 148  ) هناخریبد

02141934-82287007 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ مولع   مولع هدکشناد   هدکشناد رورس   رورس تهج   تهج   2 1332 133DDR4G9DDR4G9  لدم لدم گیگ   گیگ   1616 مرمر   ددع   ددع   44 نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 156156

یرورس یرورس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 157157
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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   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5803402 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030411000034 زاین :  هرامش 

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

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

1401/08/09 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ دشابیم یمازلا  ربتعم  یتناراگ  / دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  / یزادنا هار  بصن و  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 20   :: 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

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیبآ قرب  روما  رورسلراد  اتسور  یبلاط  نسح  یاقآ  هب  یناسرقرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000045000840 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  یناسرقرب  تسویپ  لیاف  رد  هدش  هتساوخ  دافم  قبط  دوجوم  تادنتسم  کرادم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3415613353 یتسپ :  دک  قرب ،  عیزوت  تکرش  یناقلاط  یادتبا خ  رصع  یلو  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33229801-028  ، 33239801-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33239270-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس ناونع : : ناونع 158158

کیبآ کیبآ قرب   قرب روما   روما رورسلراد   رورسلراد اتسور   اتسور یبلاط   یبلاط نسح   نسح یاقآ   یاقآ هبهب   یناسرقرب   یناسرقرب ناونع : : ناونع 159159
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هیریخ روما  فاقوا 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 11 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003003000020 زاین :  هرامش 

هیریخ روما  فاقوا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
EMC VNX 4TB 7.2K 3.5 - HDD inch 6Gb هعطق :  مان  - 

V3-vs07040 ربمان :  تراپ 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  20 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامزاس یروانف  زکرم  دیئات  طرش  هب  لانیجروا و  وین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  افطل 

1134834681 یتسپ :  دک  هیریخ ،  روما  فاقوا و  نامزاس  وتاشول - لفون  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64872493-021  ، 64871144-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

64871140-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 160160
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یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  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   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804169 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2.5  " رورس  G7 جیک GB 960 SAS 2.5 و   " کسید تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005011000195 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نازادرپ شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 900GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC لدم  GB 900 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

اسرب
ددع 4 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
اریو رصع  نایدان  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   GEN 8 8-SFF 380/385 لدم رورس  جیک  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هزور  هیوست 20 

.دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  اهالاک 
.دامرف یراددوخ  هباشم  یالاک  تمیق  داهنشیپ  زا 

یرازلگ یاقآ   - 02158376757 سامت -  تاعالطا 

1468617151 یتسپ :  دک  ورین ،  هاگشهوژپ  برغ  نامداد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42775000-021  ، 42776000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88364624-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

2.52 .5  " " رورس رورس   G7G7  جیک جیک وو     GB 960  SAS 2 .5GB 960  SAS 2 .5  " " کسید کسید ناونع : : ناونع 16 116 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804189 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشاب یم  هباشم  اهدک  ناریا  یتسویپ (  لیاف  قبط   HP proliant DL380 G10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001440000072 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ندیآ هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL-380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لیبدرا  هاگدورف  لحم  ات  لمح  هیارک  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا هناماس  رد  ینف  تاصخشم  جرد  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 

.دیئامن لصاح  سامت  یمالغ  سدنهم  یاقآ  هرامش 04531458100  اب  مالقا  صوصخ  رد  ینف  لاوس  هنوگ  ره  تهج 

5618181476 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  هاگدورف  نامداد  دیهش  هارگرزب   14 رتمولیک لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31458408-045  ، 31458000-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31455000-045 :: 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

یرادا5802561 نویساموتا  یرازفا  مرن  هحفص 32)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

طبترم5802811 تاقلعتم  هحفص 115)چیئوس و  رورس  ( رورس

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

یکشزپ5802883 مولع  هدکشناد  رورس  تهج   2133DDR4G9 لدم گیگ  مر 16  ددع  هحفص 115)نیمات 4  رورس  ( رورس

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

یرورس5803012 تازیهجت  هحفص 115)دیرخ  رورس  ( رورس

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

هحفص 115)رورس5803402 رورس  ( رورس

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

گربرس5803459 رهم و  اب  روتکاف  شیپ  هئارا  تسویپ - لیاف  قبط  رازفا -  مرن  هب  طوبرم  رورس  هیهت 
دوش هداد  تمیق  هناگادج  تروص  هب  تاعطق  .دشابیم  ینازلا  تکرش 

هحفص 55) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ5803583 لیاف  قباطم  رورس  قاتا  زاین  دروم  تازیهجت  هحفص 55)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

 ( ( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم اهدک   اهدک ناریا   ناریا یتسویپ (  (  یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط   HP proliant DL380 G10HP proliant DL380 G10 رورس   رورس ناونع : : ناونع 162162

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

هدش5803646 یراذگرابدانسا  .یتسویپ  تاصخشم  قباطم   HP رورسو تیاسلیام  لدم  نیبرود  دیرخ 
* دشابیم (1403 لاس ) یمالسا هنازخ  دانسا  لحم  زا  تخادرپ   * .دیئامرف هعلاطم  تقداب 

هحفص 89) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سیفآ5803701 زودنیو و  سنسیال  ددع  هحفص 32)دیرخ 25  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کیبآ5803918 قرب  روما  رورسلراد  اتسور  یبلاط  نسح  یاقآ  هب  هحفص 115)یناسرقرب  رورس  ( رورس

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

تسویپ5803953 تسیل  قبط  زاس  هحفص 55)هریخذ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس5804127 هحفص 115)دراه  رورس  ( رورس

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

58041692.5  " رورس  G7 جیک GB 960 SAS 2.5 و   " هحفص 115)کسید رورس  ( رورس

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

5804189 ( دشاب یم  هباشم  اهدک  ناریا  یتسویپ (  لیاف  قبط   HP proliant DL380 G10 هحفص 115)رورس رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802604 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روسنس روسنس ناونع : : ناونع 163163

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132362  اب  قباطم  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985005247 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   ECS لدم یکیرتکلا  تیاده  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   DOS لدم بآ  لولحم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 30KM-4CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 30KM-8CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 40KM-4CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
نیبم زاگ  اتلد  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   DR.FODISCH یتراجت مان   FMD 09 لدم  DP روسنس جنس  یبد  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3512B لزید روتوم  دربراک   GR راشف روسنس  الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132362  اب  قباطم  روسنس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

48732-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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متشه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امد یریگ  هزادنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000183 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
کوکسم سانکسا و  دیلوت  نامزاس  هدننک  هضرع  عجرم   A-3000 SPM لدم تازلف  بوذ  هاگتسد  امد  یریگ  هزادنا  یکینورتکلا  روسنس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

کوکسم سانکسا و  دیلوت  نامزاس  هدننک  هضرع  عجرم   A-3000 SPM لدم تازلف  بوذ  هاگتسد  امد  یریگ  هزادنا  یکینورتکلا  روسنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

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

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

31319680-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امد امد یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا ناونع : : ناونع 164164
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نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ گولاتاک  ینف و  تاصخشم  قبط  جنس  عافترا  روسنس  ددع  35 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094842000200 زاین :  هرامش 

نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 
رادم ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   IMC 650 ینف هرامش  اههاچ  اهدس و  عافترا  شجنس  دربراک  کیتاتساوردیه  جنس  عافترا  جنس و  قمع  الاک :  مان 

تس 35 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88973044-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جنس جنس عافترا   عافترا روسنس   روسنس ددع   ددع 3535 ناونع : : ناونع 165165
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راداهب دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803604 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(PCS660-LBMRBMU  ) یزادنا هار  بصن و  تامدخ  هارمه  هب  داپ  جنس  حطس  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009030000371 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  راداهب  دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک  هدننک :  رازگرب 
(PCS660-LBMRBMU  ) یزادنا هار  بصن و  تامدخ  هارمه  هب  داپ  جنس  حطس  روسنس  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  3 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
لمآ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  رادیرخ  نیناوق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یمن  دات  دروم  هباشم  دک  ناریا 

دشاب یم  یمازلا  هدنرب  تکرش  طسوت  هدش  اضما  هماندهعت  هئارا 
دریذپ یم  تروص  ینف  دحاو  دات  رابنا و  هب  الاک  دورو  زا  سپ  تخادرپ 

دشاب یم  یمازلا  تیش  اتید  روتکاف و  شیپ  یراذگراب 

4616163119 یتسپ :  دک  یتسپ 46135878 ،  قودنص  ناتسمچ  هداج  رتمولیک 7  لمآ  ناردنزام  لمآ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43132739-011  ، 43132612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43132566-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( PCS660-LBMRBMUPCS660-LBMRBMU  ) ) یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تامدخ   تامدخ هارمه   هارمه هبهب   داپ   داپ جنس   جنس حطس   حطس روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 166166
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متفه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: 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   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  /VIBROMETER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  اضاقت  لک  زا   SET کی لداعم  شرامش  دحاو  رد  دادعت 1 

1101096683000350 زاین :  هرامش 
متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   VIBROMETER هدنزاس عجرم   CP104 لدم راشف  روسنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

شرامش دحاو  رد  دادعت 1  دوش .  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  اضاقت  لک  زا   SET کی لداعم 

07731311463-1469-1458

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

31311458-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیکی لداعم   لداعم شرامش   شرامش دحاو   دحاو ردرد     11 دادعت   دادعت تسویپ   تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم الاک   الاک // دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // متفه متفه هاگشیالاپ   هاگشیالاپ //VIBROMETERVIBROMETER ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   اضاقت   اضاقت لکلک   زازا     SETSET

167167
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ناتسچولب ناتسیس و  لباز  ع )  ) یلع نینموملاریما  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نغور رتیل   60 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نغور روسنس 

ددع ود  اوه  رتلیف 
دولنآ دول و  هچیرد  یقرب  ریش 

ات روتارپس 2  رتلیف 
وکپوک سلطا  زاس  نژیسکا  روسرپمک  تهج   ] یهایگ سیرگ 

1101093780000124 زاین :  هرامش 
لباز ع   یلع   نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

وکپوک سلطا  هدنزاس  عجرم  وکپوک  سلطا  یتراجت  مان   GA لدم اوه  روسرپمک  دربراک  تعاس  روتارپس 6000  رتلیف  نغور و  رتلیف  اوه و  رتلیف  هعومجم  الاک :  مان 
اسراپ سلطا  زاس  نژیسکا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 

تس 1 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9861979917 یتسپ :  دک  نادهاز ،  - لباز هداج  رتمولیک 3  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32295118-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32295118-054 :: 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

هحفص 122)روسنس5802604 روسنس  ( روسنس

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

یرزیل5802660 امد  هحفص 99)روسنس  )  accessaccess

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

امد5803016 یریگ  هحفص 122)هزادنا  روسنس  ( روسنس

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

جنس5803323 عافترا  روسنس  ددع  هحفص 122)35 روسنس  ( روسنس

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

5803604(PCS660-LBMRBMU  ) یزادنا هار  بصن و  تامدخ  هارمه  هب  داپ  جنس  حطس  هحفص 122)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

تسویپ5803816 حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  /VIBROMETER
.دشاب یم  اضاقت  لک  زا   SET کی لداعم  شرامش  دحاو  رد  دادعت 1 

هحفص 122) روسنس  ( روسنس

تهج تهج یهایگ   یهایگ سیرگ   سیرگ اتات   - -   22 روتارپس   روتارپس رتلیف   رتلیف دولنآ -  -  دولنآ وو   دول   دول هچیرد   هچیرد یقرب   یقرب ریش   ریش ددع -  -  ددع ودود   اوه   اوه رتلیف   رتلیف نغور -  -  نغور روسنس   روسنس نغور -  -  نغور رتیل   رتیل   6060 ناونع : : ناونع
وکپوک وکپوک سلطا   سلطا زاس   زاس نژیسکا   نژیسکا روسرپمک   روسرپمک

168168
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رتلیف5804250 دولنآ -  دول و  هچیرد  یقرب  ریش  ددع -  ود  اوه  رتلیف  نغور -  روسنس  نغور -  رتیل   60
وکپوک سلطا  زاس  نژیسکا  روسرپمک  تهج  یهایگ  سیرگ  ات  - روتارپس 2 

هحفص 122) روسنس  ( روسنس

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

قیرح5804325 مالعا  متسیس  بصن  زاگ و  تشن  روسنس  بصن  هحفص 46)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

امد5803016 یریگ  هحفص 122)هزادنا  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802542 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-- لعشم لعشم هلعش   هلعش هدنرادهگن   هدنرادهگن دورتکلا   دورتکلا  - - AA  1010 یکینورتکلا   یکینورتکلا لسوتف   لسوتف یدپوترا - - یدپوترا لبود   لبود هوزر   هوزر اباب   رنشیرک   رنشیرک ریاو   ریاو لیئوزاگ - - لیئوزاگ وو   زاگ   زاگ یایا   هلر   هلر لعشم   لعشم ناونع : : ناونع
یکیلوردیه یکیلوردیه نانیمطا   نانیمطا ریش   ریش یایا - - هبرقع   هبرقع راشف   راشف جیگ   جیگ

169169
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.دشاب تسویپ  تسیل  قبط  اقیقد  یداهنشیپ  یاهتمیق  افطل  تسویپ ) تسیل  قبط   ) یتاسیسات مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002284 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  تامفوه  لعشم  یتراجت  مان  ینف 30893501  هرامش   SLG3NZ لدم  kcal\hr 500000 یترارح تیفرظ  لیئوزاگ  زاگ و  یا  هلر  لعشم  الاک :  مان 

دنولا یترارح  عیانص  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
کاکرا نارهت  هدننک  هضرع  عجرم  زتنیس  هدنزاس  عجرم  یددع  ینوفلس 1  هتسب   mm 150 لوط  mm 2/5 رطق یدپوترا  لبود  هوزر  اب  رنشیرک  ریاو  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

کیرتکلا راکرون  هدنزاس  عجرم  رون  تدش  رثا  رد  رادم  لصو  عطق و  دربراک  چیئوس  وتف  حرط   A 10 یکینورتکلا لسوتف  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
ناریباعل هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   mm 1 زیاس  3ELEIF55 لدم هروک  لعشم  نز  هقرج  دورتکلا  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

ناریباعل هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   mm 1 زیاس  3ELEIF55 لدم لعشم  هلعش  هدنرادهگن  دورتکلا  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WIKA هدنزاس عجرم  لدم 632.50  یا  هبرقع  راشف  جیگ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   KOOMEY یتراجت مان  لدم 1100-1601   cm 20 زیاس یندچ  سنج  یکیلوردیه  نانیمطا  ریش  الاک :  مان 
ایسآ ورتپ  ناریما  هدننک  هضرع  عجرم   KOOMEY

ددع 2 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

ناقلمس هنام و  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یهاوگ دشاب - هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  صلاخ و  تروصب  تمیق  - - تسا هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  دشابیم - ههام  ود  هزاب  رد  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  یلامج ) یاقآ   ) هرامش 09157162445 اب  رتشیب  عالطا  تهج.دشاب  ربتعم  تنامض  یاراد  دیاب  مالقا  - ددرگ هئارا  هدوزفا  شزرا 

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32921222-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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( هر  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005003000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802729 :: هرازه هرازه :: 1401/08/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس  نس  هاگتسد  ود  ینابیتشپو  بصن   ، دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هر  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 

چیئوس نس  هاگتسد  ود  ینابیتشپو  بصن   ، دیرخ تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1401/09/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزکرم داتس  دادما  هتیمک   - هافر هاگشورف  بنج   - یرکشل دیهش  هارگرزب  یادتبا   - یدازا نادیم   ، 1391715117 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803145 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

instrument devices, limit switch- stahl تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004012 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ماس رذآ  قیقد  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ضویع  یتراجت  مان   LS-06 لدم یسیطانغم  حطس  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 16 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لودج ساسارب  هدرک و  هعجارم  تسویپ  لودج  هب  یلام  ینف و  تاداهنشی   ÷ یراذگراب یارب  تسا و  هباشم  دشاب و  یمن  یلصا  الاک  زاین  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  داتس  هناماس  رد  ینف  تاداهنشیپ  دینک .  یراذگ  تمیق  فیدر  هب  فیدر  تسویپ و 

7511883557 یتسپ :  دک  دیرخ ،  هرادا  تاکرادت  دحاو  سراپ  زاگ  تفن و  یتایلمع  هقطنم  هیولسع  رهشوب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83763185-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

چیئوس چیئوس نسنس   هاگتسد   هاگتسد ودود   ینابیتشپو   ینابیتشپو بصن   بصن  ، ، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 170170

instrument devices ,  limit switch-  s tahlinstrument devices ,  limit switch-  s tahl ناونع : : ناونع 171171

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

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

زا 154 ھحفص 131 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/z5l8xjycsp495?user=37505&ntc=5802729
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5802729?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ydeax8qa9ued4?user=37505&ntc=5803145
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5803145?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

5802542 - A 10 یکینورتکلا لسوتف  یدپوترا - لبود  هوزر  اب  رنشیرک  ریاو  لیئوزاگ - زاگ و  یا  هلر  لعشم 
یکیلوردیه نانیمطا  ریش  یا - هبرقع  راشف  جیگ  - لعشم هلعش  هدنرادهگن  دورتکلا 

هحفص 129) چیئوس  ( چیئوس

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

هنایار5802573 هکبش  زاس  هریخذ  هکبش  اتید  هحفص 55)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس5802680 نس  هاگتسد  ود  ینابیتشپ  بصن و  هحفص 14)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس5802729 نس  هاگتسد  ود  ینابیتشپو  بصن   ، هحفص 129)دیرخ چیئوس  ( چیئوس

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

طبترم5802811 تاقلعتم  هحفص 115)چیئوس و  رورس  ( رورس

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

5803145instrument devices, limit switch- stahl(129 هحفص چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس5803375 هحفص 14)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس5803378 هحفص 14)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5803470Cisco WS-C2960-24PC-L 24-Port PoE هکبش هحفص 55)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس5803541 سنسیال  دراه و  لماش   - EMC یبناج تازیهجت  هحفص 55)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هنایار5803853 هکبش  اتید  هحفص 55)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتسویپ5804032 لیاف  قبط  وکسیس  چیئوس  ددع  دادعت 2  تسا  هباشم  دک  هحفص 55)ناریا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

کر5804282 هحفص 55)چوس و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

مالیا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  وکسیس  چیووس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000260000067 زاین :  هرامش 

مالیا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشمدک  ناریادشابیم  هدنشورف  هدهعرب  یبناج  یاه  هنیزه  هیلکو  لقنو  لمح  هنیزه  هدوب  هاگشناد  یزکرمرابنا  الاک  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یتسویپ  لیاف  قبطالاک  تاصخشم 

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

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

یتسویپ5803899 لیاف  قبط  وکسیس  هحفص 133)چیووس  چوس  ( چوس

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

یتسویپ5804032 لیاف  قبط  وکسیس  چیئوس  ددع  دادعت 2  تسا  هباشم  دک  هحفص 55)ناریا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

کر5804282 هحفص 55)چوس و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط وکسیس   وکسیس چیووس   چیووس ناونع : : ناونع 172172

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 " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5803441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کردم  قبط  لاتیجید  قرب  ظفاحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105002026 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لدم  A 10 نایرج تدش   v 250 ژاتلو  m 5 میس لوط  لاتیجید  رگشیامن  اب  رتویپماک  یریوصت و  یتوص و  راد  ترا  یهار  شش  ظفاحم  قرب  زیرپ  الاک :  مان 

اقلا طبار  هدننک  هضرع  عجرم  اقلا  طبار  یتراجت  مان   D5-625005
ددع 75 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  دات  دروم  یتسویپ  کردم  رد  هدش  رکذ  طیارش  الاک و  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32469013-076  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتسویپ5803441 کردم  قبط  لاتیجید  قرب  هحفص 134)ظفاحم  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یتسویپ یتسویپ کردم   کردم قبط   قبط لاتیجید   لاتیجید قرب   قرب ظفاحم   ظفاحم ناونع : : ناونع 173173

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

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

2001003012000023 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802377 :: هرازه هرازه :: 1401/08/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دربیک  سوام و  روتینام و  هاگتسد  هاگتسد Mini PC و 50  هاگتسد All in one و 50  دیرخ 50  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

دربیک سوام و  روتینام و  هاگتسد  هاگتسد Mini PC و 50  هاگتسد All in one و 50  دیرخ 50  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,400,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
16:00 تعاس : 1401/11/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 17 قشمد  -خ  یبونج نیطسلف  -خ  زرواشک راولب  - نارهت  ، 1416753941 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دربیک دربیک وو   سوام   سوام وو   روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   5050 وو     Mini PCMini PC  هاگتسد هاگتسد   5050 وو     All in oneAll in one هاگتسد   هاگتسد   5050 دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 174174

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5802628 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدمآ  تسویپ  رد  تازیهجت  لماک  تاصخشم  دشاب  یم  هباشم  یباختنا  یالاک  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001359000012 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   AVISION یتراجت مان   AD125 لدم  A4 زیاس دیفس  هایس و  یگنر و  دنس  رنکسا  الاک :  مان 

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

نایناریا تراجت  راگنرز  هدننک  هضرع  عجرم   FARASOO یتراجت مان   FCM6140 لدم سوم  دربیک و  تس  الاک :  مان 
تس 7 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
رزیل ایرآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  رزیل  ایرآ  یناگرزاب  هدنزاس  عجرم   G AND B یتراجت مان   1398NW لدم هراک  دیفس 3  هایس و  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

نایناریا
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
یاه نیشام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاه  نیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   24MK430H لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داتس هناماس  رد  تاعطق  زیر  روتکاف  شیپ  تسویپ  تسا  هدمآ  تسویپ  رد  تازیهجت  لماک  تاصخشم  دشاب  یم  هباشم  یباختنا  یالاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرب  تکرش  اب  تازیهجت  هیلک  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  یمازا 

8831781345 یتسپ :  دک  دادرخ ،  راولب 15  رهشخرف - درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2428354-0383  ، 32423600-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32422570-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEDLED  روتینام روتینام یرزیل -  -  یرزیل رگپاچ   رگپاچ سوم -  -  سوم وو   دربیک   دربیک تستس   دنس -  -  دنس رنکسا   رنکسا ناونع : : ناونع 175175

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803067 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط   HP 2035 رتنیرپ هاگتسد  کی  سالپ 24 و  یج  روتینام  هاگتسد  رتویپماک و 15  هاگتسد   10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  کیتامروفنا  یاروش  یهاوگ  یتناراگ و 

1101030447000101 زاین :  هرامش 
یتعیرش یلع  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

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 15 دادعت : 

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

کی سالپ 24 و  یج  روتینام  هاگتسد  لماک و 15  متسیس  رتویپماک  هاگتسد   10- دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک  ههام و  تخادرپ 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  کیتامروفنا  یاروش  یهاوگ  یتناراگ و  تسویپ - تسیل  تاصخشم  قبط   HP 2035 رتنیرپ هاگتسد 

1411713135 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،   - دمحا لآ  لالج  راولب  - نارمچ رتکد  دیهش  راولب   - یلامش دابآریما  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84902250-021  ، 84901-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88633039-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HP 2035HP 2035 رتنیرپ رتنیرپ هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   سالپ  2424   سالپ یجیج   روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   1515 وو   رتویپماک   رتویپماک هاگتسد   هاگتسد   1010 ناونع : : ناونع 176176
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نادمه ناتسا  یا  هفرح  ینف و  هاگشناد   :: 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 11 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  دابآدسا  هدکشزومآ  زاین  دروم  نازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090864000017 زاین :  هرامش 

نادمه یا  هفرح  ینف و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

رواشم ارات  هدنزاس  عجرم  لدم 1200   HP رتنیرپ دربراک   T7115A لدم ژراش  لباق  یکشم  جیرتراک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
LG یتراجت مان   M228WA لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 16 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

یداشر نیما  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  نوسپا  یتراجت  مان   EH-TW5650 لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

.دشابیم نادمه  ناتسا  ناگ  دننک  تکرش  اب  تیولوا.دشاب  تسویپ  مالعتسا  تسیل  اب  قباطم  اقیقددیاب  الاک  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6517171135 یتسپ :  دک  حتفم ،  دیهش  هدکشناد  نیروش  هداج  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32680912-081  ، 32680750-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32680757-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LCDLCD  روتینام روتینام روتکژورپ -  -  روتکژورپ وئدیو   وئدیو یکشم -  -  یکشم جیرتراک   جیرتراک یایا -  -  هرقن   هرقن یکشم -  -  یکشم هنایار   هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 177177

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 16 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم تسویپ  یتساوخرد  یالاک  تاصخشم  / دشاب یم  هباشمدک  ناریا  / ددع 60 دادعت هب  سیکو  یتعنصرتویپماک  ملق  2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا  تسویپ  قباطمازجم  تروص  هب  یلامو  ینفداهنشیپ  / دشاب

1101092179000940 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس  V1740 لدم  in 17 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدنزاس  عجرم   PCD یتراجت مان   QUAD لدم یتعنص  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اه و تسویپ  / دشاب یم  هصقانم  رد  تکرش  مدع  هلزنم  هب  یلام  ینفداهنشسپ و  هئارا  مدع  / دوش هعلاطم  تسویپ  رد  هصقانم  رد  تکرش  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یردیح 53182530-061 میرم  : سانشراک هرامش  دوش / هعلاطم  هصقانم  رد  تکرش  طیارش 

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

53182362-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  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   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمیم تسویپ   تسویپ یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک تاصخشم   تاصخشم // دشاب دشاب یمیم   هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا // ددع ددع 6060 دادعت دادعت هبهب   سیکو   سیکو یتعنصرتویپماک   یتعنصرتویپماک ملق   ملق 22 ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ هئارا   هئارا تسویپ   تسویپ قباطمازجم   قباطمازجم تروص   تروص هبهب   یلامو   یلامو ینفداهنشیپ   ینفداهنشیپ // دشاب دشاب

178178

.ددرگ .ددرگ لاسرا   لاسرا وو   هیهت   هیهت تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط دیاب   دیاب الاک   الاک .تسویپ   .تسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش هبهب   هنایار   هنایار تسد   تسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 179179

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.تسویپ تسیل  حرش  هب  هنایار  تسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ لاسرا  هیهت و  تسویپ  لیاف  قبط  دیاب  الاک 

1101001014000290 زاین :  هرامش 
روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اناد ایناو  زیهجت  طابترا  هدننک  هضرع  عجرم  اناد  ایناو  زیهجت  طابترا  هدنزاس  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  هنایار  رواپ  دربراک   GP550A-UK هیذغت عبنم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
نیچ وسارف   FCR-8700 لدم یکشم  یا  هرقن  یسراف  یسیلگنا و  فورح  بسچرب  اب   office professional دیلک هحفص  الاک :  مان 

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

شلات راک  نیرز  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   GHZ 3/1 شزادرپ تعرس   i3-2100 BOX لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   ADATA TECHNOLOGY Co.LTD هدنزاس عجرم   ADATA یتراجت مان   SSD لدم  GB 240 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

رهشمرخ تراجت  لالب  یناگرزاب  یدیلوت 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
ینوس یتراجت  مان   SMO-F551 لدم  GB 5/2 تیفرظ  M.O.Drive لانرتنیا یرون  ویارد  الاک :  مان 

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

راشفا اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   ASUS H110M-C لدم هنایار  دربراک  هعطق  دربردام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   AVA لدم هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

روپ شرآ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدام  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نژیو  سکیا  یتراجت  مان   XL2020AL لدم  in 20 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
روپدمحم یبتجم  هدننک  هضرع  عجرم  کیلک  رتویپماک  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   CRUCIAL یتراجت مان   DDR4 لدم  GB 4 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه باستحا  اب  کالپ 27  یقرش  شورس  نابایخ  سراپنایک ،  زاوها ،  سردآ  هب  ناتسزوخ  ماد  روما  ینابیتشپ  لک  هرادا  لحم  رد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لصاح  سامت  یناضمر  یاقآ  هرامش 09375646082  اب  الاک  ییاهن  دات  تهج  .دشابیم  همیب و ...  لمح ،  یاه 

1435753141 یتسپ :  دک  یقرش پ 33 ،  لیزرب  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331009-061  ، 82971-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82972250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803654 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراه کاد  روتینام Rack mount و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000356 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
" تسویپ تاصخشم  قبط  - "

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

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

.دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  ون و  یلصا ، الاک  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دوش یم  هتفریذپ  نارهت  ناتسا  زا  طقف  تمیق  داهنشیپ  ) تسیمازلا روتکاف  شیپ  قاصلا  -2

.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  روتکاف  الاک و  لمح  هنیزه  -3
.دشابیم ینف  دیئات  روتکاف و  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یراک  هتفه  ود  هیوست  -4

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911719-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دراه دراه کاد   کاد وو     Rack  mountRack  mount روتینام   روتینام هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 180180

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803863 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوام دربیک و  روتینام و  هارمه  هب  سیک  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000357 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
" تسویپ لیاف  قبط  - "

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

1401/08/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  ون و  یلصا ، الاک  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دوش یم  هتفریذپ  نارهت  ناتسا  زا  طقف  تمیق  داهنشیپ  ) تسیمازلا روتکاف  شیپ  قاصلا  -2

.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  روتکاف  الاک و  لمح  هنیزه  -3
.دشابیم ینف  دیئات  روتکاف و  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یراک  هتفه  ود  هیوست  -4

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911719-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوام سوام وو   دربیک   دربیک وو   روتینام   روتینام هارمه   هارمه هبهب   سیک   سیک هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 181181
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803969 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک تداعس  هار  ناگدنیوپ  تکرش   B9 لدم یتایح  مئالع  گنیروتینام  اب  قبطنم   Sidestream ISA فارگونپک بارپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Y101723 هعطق

1101094897001728 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   PHASEIN هدنزاس عجرم   ISA CO2 لدم گنیروتینام   optic بورپ الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعب لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لیوحت  تسا -  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب -  یم  ههام  هس  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا یمازلا  یمسر  شورف  روتکاف  هئارا  دشاب -  یم  هدنشورف 

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

MT26-0120232 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5804005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام رنکسا  سیک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتایح یتایح مئالع   مئالع گنیروتینام   گنیروتینام اباب   قبطنم   قبطنم   S idestream ISASidestream ISA  فارگونپک فارگونپک بارپ   بارپ ناونع : : ناونع 182182

روتینام روتینام رنکسا   رنکسا سیک   سیک ناونع : : ناونع 183183

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تسا هدش  باختنا  هباشم  دک  ناریا  تسویپ - رد  جردنم  ینف  تاصخشم  قبط  چات  لوف  رامیب  یتایح  میالع  روتینام  ددع   15 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لباترپ هیاپ  یراوید و 2  هیاپ  هارمه 15  هب 

1101030642001101 زاین :  هرامش 
نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   Alborz B9 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

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

ومد هئارا  لطاب -  طورشم  داهنشیپ  یمازلا - ینف  یصاصتخا و  طیارش  شریذپ  تسویپ و  یاضما  رهم و  .تسا  هدش  باختنا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ریخم  یصصخت  یکشزپ و  میت  شرازگ  بسح  لوصحم  لوبق  در و  رد  ناتسرامیب  یمازلا -

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029719-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبهب تسا - - تسا هدش   هدش باختنا   باختنا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ - - تسویپ ردرد   جردنم   جردنم ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط چات   چات لوف   لوف رامیب   رامیب یتایح   یتایح میالع   میالع روتینام   روتینام ددع   ددع   1515 ناونع : : ناونع
لباترپ لباترپ هیاپ   هیاپ   22 وو   یراوید   یراوید هیاپ   هیاپ   1515 هارمه   هارمه

184184
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نیوزق ناتسا  لاوحا  تبث  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 13 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804056 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  سیک  هاگتسد  روتینام و 4  هاگتسد   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003168000006 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  لاوحا  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یمجع داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   LC2000 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

گنوسماس یتراجت  مان   LS22E310HSCHD لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

تسویپ حرش  هب  سیک  هاگتسد  روتینام و 4  هاگتسد   4 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3414819518 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  لاوحا  تبث  لک  هرادا  تاطابترا -  راولب  دابآ -  ثایغ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33692438-028  ، 33673781-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33673781-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   سیک   سیک هاگتسد   هاگتسد   44 وو   روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   44 ناونع : : ناونع 185185

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم زا  ریغ  هب  یراذگ  تمیق  ودشاب  تسویپ  هصقانم  یمومع  طیارش  ینف و  تاصختشم  قبط  دیاب  یمالعا  تمیق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسین لوبق  لباق  تسویپ 

1101005427000012 زاین :  هرامش 
یرایتخبو لاحمراهچ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   MSI یتراجت مان   Cubi/Mini PC Cubi/8GB Up to 16GB/120GB SSD/IntelHD Graphic لدم  mini pc هارمه هنایار  الاک :  مان 
سیرتام تراجت  هعسوت و 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   Pars EVO لدم هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
ولگب هجوق  یدیرف  اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   X.VISION یتراجت مان   2020TMU لدم  in 20 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

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

09133850225 سامت هرامش.دینکن  تکرش  تسویپ  طیارش  نتشادن  تروص  رد  تسا  دنمشهاوخ.ددرگ  هعلاطم  امتح  اهتسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8817653161 یتسپ :  دک  ناتسا ،  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  ترادا -  عمتجم  یناقلاط -  راولب  درکرهش -  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32221563-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221601-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار روتینام   روتینام هنایار -  -  هنایار سیک   سیک هارمه -  -  هارمه هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 186186

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . ECG دیل بورپ 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  لیاف 

1101030092000689 زاین :  هرامش 
جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 

بط یروآ  نف  هراتس  هدننک  هضرع  عجرم   SPACELABS یتراجت مان  یتایح  مئالع  روتینام   ECG هاگتسد دربراک  دیل 09-0007-700  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف..دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هام  راهچ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیورآ یاقآ   09171451428: سامت هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

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

33220165-074  ، 33223208-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221965-074 :: 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

هاگتسد Mini PC و 580237750 هاگتسد All in one و 50  دیرخ 50  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
دربیک سوام و  روتینام و  هاگتسد 

هحفص 134) روتینام  ( روتینام

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

5802628LED روتینام یرزیل -  رگپاچ  سوم -  دربیک و  تس  دنس -  هحفص 134)رنکسا  روتینام  ( روتینام

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

5802988 - رتنیرپ  USB لباک یزیمور - نفلت  یرنف  میس  - هنایار وگ  دنلب   - یرومم شلف  لاکیتپا -  سوام 
هنایار سوم  یبط  دپ  یتایح -  مئالع  روتینام  لباک 

هحفص 55) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5803067HP 2035 رتنیرپ هاگتسد  کی  سالپ 24 و  یج  روتینام  هاگتسد  رتویپماک و 15  هاگتسد  هحفص 134)10  روتینام  ( روتینام

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

5803566LCD روتینام روتکژورپ -  وئدیو  یکشم -  جیرتراک  یا -  هرقن  یکشم -  هنایار  هحفص 134)سیک  روتینام  ( روتینام

.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد لیاف   لیاف  .  . ECGECG دیل   دیل   1010 بورپ   بورپ ناونع : : ناونع 187187

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

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

زا 154 ھحفص 147 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qd4e3wjqkqtdr?user=37505&ntc=5804096
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5804096?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یالاک5803601 تاصخشم  / دشاب یم  هباشمدک  ناریا  / ددع 60 دادعت هب  سیکو  یتعنصرتویپماک  ملق  2
هئارا تسویپ  قباطمازجم  تروص  هب  یلامو  ینفداهنشیپ  / دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد 

.ددرگ

هحفص 134) روتینام  ( روتینام

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

لاسرا5803637 هیهت و  تسویپ  لیاف  قبط  دیاب  الاک  .تسویپ  تسیل  حرش  هب  هنایار  تسد  کی  دیرخ 
.ددرگ

هحفص 134) روتینام  ( روتینام

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

دراه5803654 کاد  روتینام Rack mount و  هحفص 134)هیهت  روتینام  ( روتینام

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

سوام5803863 دربیک و  روتینام و  هارمه  هب  سیک  هحفص 134)هیهت  روتینام  ( روتینام

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

یتایح5803969 مئالع  گنیروتینام  اب  قبطنم   Sidestream ISA فارگونپک هحفص 134)بارپ  روتینام  ( روتینام

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

روتینام5804005 رنکسا  هحفص 134)سیک  روتینام  ( روتینام

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

ناریا5804020 تسویپ - رد  جردنم  ینف  تاصخشم  قبط  چات  لوف  رامیب  یتایح  میالع  روتینام  ددع   15
لباترپ هیاپ  یراوید و 2  هیاپ  هارمه 15  هب  تسا - هدش  باختنا  هباشم  دک 

هحفص 134) روتینام  ( روتینام

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

تسویپ5804056 حرش  هب  سیک  هاگتسد  روتینام و 4  هاگتسد  هحفص 134)4  روتینام  ( روتینام

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

هنایار5804057 روتینام  هنایار -  سیک  هارمه -  هحفص 134)هنایار  روتینام  ( روتینام

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

.دشاب5804096 یم  تسویپ  تساوخرد  لیاف   . ECG دیل هحفص 134)بورپ 10  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یبناج5802456 تاقلعتم  هتسبرادم و  نیبود  ملق  هحفص 89)4 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5802669 - هتسبرادم نیبرود  صوصخم  لباک  هتسب -  رادم  نیبرود  هیاپ  هدنرادهگ  یسم -  قرب  لباک 
رادم نیبرود  هظفحم  هلول -  تسب  لکش -   T راد هوزر  هرهم  چیپ و   - کر دربراک  تینوی  لنپ 8 

یسکلف سنج  یموطرخ  هلول  قرب  - هلول  - تلاب هتسب  رادم  نیبرود  هتسب -

هحفص 89) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   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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حلسم یاهورین  ییاضق  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   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803266 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  نا  لدم  دادعت و  هک  سوم  دروبیک و  تقوم و  هظفاح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090183000033 زاین :  هرامش 

حلسم یاهورین  ییاضق  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دوشیم عوجرم  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  یروانف  ناسانشراک  دات  دروم  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
 .. 1 دادعت : 

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

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا  دوش و  هتفرگ  سامت  هرمش 09137511641  اب  یقطان  یاقا  یروانف  رد  نامراکمه  اب  رتشیب  تاعالط  یارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1639673114 یتسپ :  دک  حلسم ،  اهورین  یئاضق  نامزاس  - یسودق دیهش  هارراهچ   - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82902442-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82902562-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ نانا   لدم   لدم وو   دادعت   دادعت هکهک   سوم   سوم وو   دروبیک   دروبیک وو   تقوم   تقوم هظفاح   هظفاح ناونع : : ناونع 188188

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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حلسم یاهورین  ییاضق  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   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5803336 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروص هب  یداهنشیپ  تمیق  دشابیم و  تسویپ  نا  لدم  .و  دادعت  هک  یلصا  دربو  تخس  هظفاح  تقوم و  هظفاح  هیذغت و  عبنم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ 

1201090183000034 زاین :  هرامش 
حلسم یاهورین  ییاضق  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

دشابیم تسویپ  - 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد  اذل  دوش 09137511641  هتفرگ  سامت  یقطان  یاقا  یروانف  سانشراک  ابرتشیب  تاحیضوت  یارب  دشابیم و  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشیم عورم  الاک  سانشراک  طسوت  الاک  تلاصا  ندشن  دات 

1639673114 یتسپ :  دک  حلسم ،  اهورین  یئاضق  نامزاس  - یسودق دیهش  هارراهچ   - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82902442-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82902562-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زادرپ5802409 دوخ  هاگتسد  یرازفا 1540  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرادا5802561 نویساموتا  یرازفا  مرن  هحفص 32)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاسلج5802590 تیریدم  هناماس  هدننک  دیلوت  یرازفا  مرن  یاه  تکرش  ییاسانش  هحفص 5)ناوخارف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5802714DMS (Distribution Management رازفا مرن  هعسوت  تهج  لاعف  یاه  تکرش  ییاسانش 
(System

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتسیلاتاک و5802730 لیدبت  دحاو  روسرپمک  یبای  بیع  درکلمع و  زاس  هیبش  رازفا  مرن  دیلوت 
هاگشیالاپ هدرشف  یاوه  دیلوت  یاهروسرپمک 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیم5802758 یداینب  یاهرازفا  مرن  لماع و  متسیس  ینابیتشپ  یتناراگ و  یزادنا ، هار  بصن و  نیمات ، - 
میرف

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یلصا یلصا دربو   دربو تخس   تخس هظفاح   هظفاح وو   تقوم   تقوم هظفاح   هظفاح وو   هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم ناونع : : ناونع 189189

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

دنرب5802922 زادرپدوخ  هاگتسد  یرازفا 950  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس 
روشک رسارس  رد  هبوصنم   ncr

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگتسد5803021 یا  هطقن  سنسیال 10  - 2 تسویپ ) تاصخشم  قباطم   ) سنارفنک ویدیو  هاگتسد  - 1
نفورکیم یرتم  لباک 10 سنارفنک 4 - ویدیو  نفورکیم  سنارفنک 3 - ویدیو 

هحفص 32) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

حرش5803043 قبط  ًامازلا  یتساوخرد  یالاک  دشابیمن ،  حیحص  دک  ناریا  هجوت !!!  / ISE سنسیال
!!! .دشابیم هدش  تسویپ  ینف  تاصخشم  ءاهب و  مالعتسا 

هحفص 32) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دشابیم5803266 تسویپ  نا  لدم  دادعت و  هک  سوم  دروبیک و  تقوم و  هحفص 148)هظفاح  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یلصا5803336 دربو  تخس  هظفاح  تقوم و  هظفاح  هیذغت و  هحفص 148)عبنم  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

گربرس5803459 رهم و  اب  روتکاف  شیپ  هئارا  تسویپ - لیاف  قبط  رازفا -  مرن  هب  طوبرم  رورس  هیهت 
دوش هداد  تمیق  هناگادج  تروص  هب  تاعطق  .دشابیم  ینازلا  تکرش 

هحفص 55) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رویکس5803616 فا  سوریو  یتنآ  دیدمت  هحفص 32)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هخسن5803640 زا  یناسرزورب  ینامزاس - هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  هلاسکی  سنسیال  دیدمت 
( هربراک  Corporate AM (110 هب  Ultimate

هحفص 32) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سیفآ5803701 زودنیو و  سنسیال  ددع  هحفص 32)دیرخ 25  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هنایار5803853 هکبش  اتید  هحفص 55)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هلاس5804177 کی  ربراک   Ultimate 350 هخسن شیوداپ  سوریو  یتنآ  هحفص 32)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

لرتنک5802944 زکرم  زیهجتو  یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ،
کیفارت

هحفص 8) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاوها نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804128 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EB-W49 نوسپا روتکژورپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000141000234 زاین :  هرامش 

نیمار یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
شهوژپ ورشیپ  نورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم   EPSON یتراجت مان   EL PL R03-EB GXXX REAR WIDE لدم روتکژرپ  وئدیو  زنل  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  لحم  رد  الاک  لیوحت  دیئامرف  لصاح  سامت  هرامش 09166220237  اب  عالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6341773637 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  - یناثالم - یواب ناتسرهش  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36524336-061  ، 36524342-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36522425-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5804128EB-W49 نوسپا روتکژورپ  هحفص 152)وئدیو  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

EB-W49EB-W49  نوسپا نوسپا روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 190190
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روباشین شرورپ  شزومآ و  ریدم  لک و  ریدم  نواعم   :: 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   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5804165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب لاسرا  هنیزه  روباشین - رد  لیوحت  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - Panasonic PT-LW376 کینوساناپ روتکژورپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف

1101030629000053 زاین :  هرامش 
روباشین شرورپ  شزوما و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

شویراد هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC GORP هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  کینوساناپ  یتراجت  مان   PT-VX615 لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هدازرغصا

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9319763179 یتسپ :  دک  یمالسا ،  داشرا  هرادا  یوربور  یرفعج -  دیهش  نابایخ  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3331517-0514  ، 43333881-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43334479-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5803566LCD روتینام روتکژورپ -  وئدیو  یکشم -  جیرتراک  یا -  هرقن  یکشم -  هنایار  هحفص 134)سیک  روتینام  ( روتینام

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

5804128EB-W49 نوسپا روتکژورپ  هحفص 152)وئدیو  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

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

لیوحت5804165 - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - Panasonic PT-LW376 کینوساناپ روتکژورپ  وئدیو 
هدنشورف اب  لاسرا  هنیزه  روباشین - رد 

هحفص 152) روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

(( 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

زیاس 2.9*3.30 3.33*3.30*3.9*58040661.20 یقرب  یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 84) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

اباب لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه روباشین - - روباشین ردرد   لیوحت   لیوحت -- دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا - - Panasonic  PT-LW376Panasonic  PT-LW376 کینوساناپ   کینوساناپ روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع
هدنشورف هدنشورف

191191

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