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

( یهگآ دادعت 7  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 11

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

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 17

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 18

140 1140 1 رهم   رهم   2626 هبنش   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   149,540هکس , 000149,540 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   ,89مهرد 09089, 090

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   141هکس , 100 , 000141 , 100 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس205,800205,800رالد سیئوس کنارف   330کنارف ,200330 ,200

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 82هکس , 000 , 00082 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   ,238رالد 100238, ناتسبرع100 ناتسبرع لایر   87,25087,250لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 52هکس , 000 , 00052 , 000 , وروی000 322وروی , 040322 , ژورن040 ژورن نورک   31نورک , 00031 , 000

رایع رایع   1818 یالط   سیلگنا13,388,00013,388,000یالط سیلگنا دنوپ   370دنوپ ,250370 نپاژ250, نپاژ نینی   دصکی   220دصکی ,740220 ,740

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
((3838))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((9595))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 9  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 11  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 27  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 35

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 52

( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 54

( یهگآ دادعت 13  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 58

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

( 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 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 10  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

( 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 11  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

( یهگآ دادعت 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

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

( یهگآ دادعت 2  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

( یهگآ دادعت 1  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

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

( یهگآ دادعت 9  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

( یهگآ دادعت 8  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

( یهگآ دادعت 11  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

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

( یهگآ دادعت 4  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

( یهگآ دادعت 12  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

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

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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت سروب  یروانف  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود  ناوخارف  یهگا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/03هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5806825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن مادقا  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  دوخ  زاین  دروم  یبناج  یاهرازفا  مرن  رازفا و  تخس  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دنتسه  Mainframe ریغ یاه  هنایار  هئارا  دیلوت و  هتشر  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  کی  هبتر  یاراد  هک  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

84301301 :: 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

نکسم نیمز و  یلم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود  یمومع  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشود  زور  حص  تعاس 10  زا   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  هس  زور  تعاس 16  ات   1401/7/25

ناریا  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 16  ات  رثکادح   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5806845 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشکی  زور  حبص  تعاس 10   - 1401/08/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نکسم نیمز و  یلم  نامزاس   IT تازیهجت دیرخ  نیمأت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

زا لحارم  هیلک  دیدمت -  لباق  هام و  هس  لقادح  رایتخا  تدم  اب  طرش و  دیق و  نودب  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط 

هرامش 56  یماظتنا  یورین  هار  راهچ  یمادخ ، دیهش  نابایخ  کنو ، نادیم  نارهت ، یناشن  هب  نکسم  نیمز و  یلم  نامزاس  : رازگ هصقانم   :: سردآ سردآ
( سنارفنک نلاس   ) مشش هقبط  رد  عقاو  نامزاس  هافر  ینابیتشپ و  یناسنا ، عبانم  لک  هرادا  لحم  شیاشگ :

88782132 :: نفلت :: www.nlho.ir www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

88782133 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبناج یبناج یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

نکسم نکسم وو   نیمز   نیمز یلم   یلم نامزاس   نامزاس   ITIT تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ وو   نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 22
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روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003131000018 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5806863 :: هرازه هرازه :: 1401/08/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف و تصاخشم  اب  ار  دوخ  زاین  دروم  طبترم  یاه  سیورس  بو  یرازفا و  مرن  یاه  هناماس  هعسوت  دراد  رظن  رد  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن  راذگاو  طیارش  دجاو  یاه  تکرش  زا  یکی  هب  یا  هلحرم  ود  هصقانم  قیرط  زا  هصقانم  دانسا  رد  جردنم  طیارش 

روشک  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  هعسوت  تاعالطا -  یروانف  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   12,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

15:30 تعاس : 1401/11/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  شخب  ضایف  نابایخ  مایخ  نابایخ   ، 1114678111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیالو دادما  هنسحلا  ضرق  قودنص  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/04 :: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش یلا 1401/8/10  زا 1401/7/26  دانسا  لیوحت  تفایرد و   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یلا 15 تعاس 9 

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

5806866 :: هرازه هرازه :: 1401/08/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

firepower تازیهجت دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ود  ) یهگآ نیا  جرد  پاچ و  هنیزه  یکناب -  همان  تنامض  لایر  نویلیم  دصناپ  درایلیم و  جنپ  نیمضت  ربتعم -  ییاسانش  تراک  یبتک -  همان  یفرعم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  تفایرد  هصقانم  ناگدنرب  اب  هدنرب  زا  تیون )

دادما هنسحلا  ضرق  قودنص  موس  هقبط  هر ،)  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  نامتخاس  اهرگالپ ، یرکشل  دیهش  هارگرزب  یادتبا  یدازآ ، نادیم  نارهت ، یناشن   :: سردآ سردآ
ینابیتشپ تاکرادت و  هرادا  تیالو ،

02123902777 :: نفلت :: sqev.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

طبترم طبترم یاه   یاه سیورس   سیورس بوبو   وو   یرازفا   یرازفا مرن   مرن یاه   یاه هناماس   هناماس هعسوت   هعسوت یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 33

firepowerfirepower  تازیهجت تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هداج لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  یزاسرهش -  هار و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یا

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rmto.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5807164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاس هس  ینابیتشپ  اب  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  سنسیال  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

- ناگیار دانسا  تفایرد  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناوخارف یفیک  یبایزرا  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 15   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5807339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نابیتشپ  یلصا و  هداد  زکارم  یحارط  تاعلاطم و  هرواشم  تامدخ  دیرخ  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یرامعم  یزاسرهش و  هورگ  رد  یماظن  یتعنص و  یرادا ، یراجت ،  ینوکسم ، یاه  نامتخاس  صصخت  رد  هیاپ 2  لقادح  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینامتخاس  شخب  رواشم  یارب  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  لماع  ریغ  دنفادپ  هورگ  رد  لماعریغ  دنفادپ  تراطخ و  شهااک  ینمیا و  تیحالص  ندوب  اراد 

یتارباخم  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  هنیمز  رد  کیتامروفنا  یاه  تکرش  تیحالص  زارحا  یدنب و  هبتر  کی  هبتر  همانیهاوگ  ندوب  اراد 
یکیتامروفنا  یاه  حرط  یارجا  رب  تراظن  هرواشم و  هنیمز  رد  کیتامروفنا  یاه  تکرش  تیحالص  زارحا  یدنب و  هبتر  کی  هبتر  همانیهاوگ  ندوب  اراد 

کیتامروفنا شخب  رواشم  یارب  روشک  لماع  ریغ  دنفادپ  نامزاس  زا  لماع  ریغ  دنفادپ  یهاوگ  ندوب  اراد 

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

3591464-35911530 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تعرس5806793 فلخت  تبث  یاه  هناماس  زا  ینابیتشپ  یرادرب و  هرهب  بصن ، تازیهجت ، هحفص 14)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هلاس هلاس هسهس   ینابیتشپ   ینابیتشپ اباب   سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

نابیتشپ نابیتشپ وو   یلصا   یلصا هداد   هداد زکارم   زکارم یحارط   یحارط وو   تاعلاطم   تاعلاطم هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 66

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

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

2001093631000178 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5806857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( FLS-9930046/ASM (CONDITION MONITORING EQUIPMENT یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

جروت نابایخ  سردم  عطاقت  هب  هدیسرن  لالب ، دجسم  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  - نارهت  ، 1966653943 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1966653943: یتسپدک هرامش 12  دازکاخ  نابایخ 

:: 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

یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401  / :: 029/ت ک آ ج یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش خیرات 1401/07/20  حبص  تعاس 8:00  زا   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات تعاس 14:00 

ناسارخ  :: عبنم خیراتعبنم تعاس 14:00  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5807055 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاچرس کیلوردیه  یاه  لنپ  تاعطق  ددع  عومجم 47  رد  ملق  دیرخ 8  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

:06152622683 و سکف الاک  روما  تاکرادت و  هرادا  یراجاغآ  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - تفن راولب  هیدیما -  ناتسرهش  ناتسزوخ -  ناتسا  : سردآ  :: سردآ سردآ
یلخاد 23170  06152622273: نفلت :06152620897 و  سکفلت

مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد  سامت 02141934 و  زکرم   :: 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

(( FLS-9930046/ASM (CONDITION MONITORING EQUIPMENTFLS-9930046/ASM (CONDITION MONITORING EQUIPMENT یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناونع : : ناونع 77

یهاچرس یهاچرس کیلوردیه   کیلوردیه یاه   یاه لنپ   لنپ تاعطق   تاعطق ددع   ددع عومجم  4747   عومجم ردرد   ملق   ملق   88 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرادرب و هرهب  رظان  رواشم و   ) سراپ یژرنا  نیمات  قفا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( سراف جیلخ  قرب  هاگورین  تاریمعت 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

otpgc-dd-68 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش هس  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم هبنشکیعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5807097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Heat Detector Hmat Datactor Exhaust Tunnel. Sat Cards INCL Minimax لماش قیقد  رازبا  تاعطق  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف جیلخ  یزاگ  هاگورین  ترارح  صیخشت  روسنس  رگشیامن  A101 AIOZ A106 front panel key lcd minimax و 

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   1/000/000 دیرخ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  800/000/000 نیمضت : 

سراپ یژرنا  نیمات  قفا  تکرش  موس -  هقب  ط  یسروب -  یاه  تکرش  رتافد  راداهب -  قاروا  سروب  رالات  روپ -  نیما  رصیق  راولب  دابآ -  تداعس   - نارهت  :: سردآ سردآ

:: 26359279و 22146394-23147367 نفلت :: www.otpgc.com- www.ssic.irنفلت تیاسبو تیاسبو

88699256 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرب و هرهب  رظان  رواشم و   ) سراپ یژرنا  نیمات  قفا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( سراف جیلخ  قرب  هاگورین  تاریمعت 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  هس  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/8/3

مج ماج   :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/8/15

5807156 :: هرازه هرازه اهداهنشیپدکدک   میلست  زا  سپ  هسلج  نیلوا   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم سراف  جیلخ  یزاگ  هاگورین   Flow meter یزادنا هار  بصن و  دیرخ ،  تهج  سراف  جیلخ  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  زا  تباین  هب  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن رازگرب  یا  هلحرم  ود  یمومع 

مان هب  دک 143  دابآ  تداعس  هبعش  هافر  کناب  دزن  یهگا  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  دیاب  هک  دشاب  یم  لایر  نویلیم  کی  دانسا  شورف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سراپ  یژرنا  نیمات  قفا  تکرش 

لایر  هصقانم 770.000.000  رد  تکرش  هدرپس 
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگا  پاچ  هنیزه 

نیمات قفا  تکرش  موس  هقبط  یسروب  یاه  تکرش  رتافد  راداهب  قاروا  سروب  رالات  یرادرهش )  روپ (  نیما  رصیق  راولب  دابآ  تداعس  نارهت  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
سراپ  یژرنا 

سراف جیلخ  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  تالماعم  نویسیمک  لحم 

26359279 :: نفلت :: www.otpgc.co www.ssic.irنفلت تیاسبو تیاسبو

88699256 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیقد قیقد رازبا   رازبا تاعطق   تاعطق یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

هاگورین هاگورین   Flow meterFlow meter  یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 102 ھحفص 9 
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود  ناوخارف  یهگا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1400/108 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

حبص تفه   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  ود  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5807467 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلحرمود یمومع  هصقانم  یرازگرب  تروصب  لیذ  طیارش  اب  ار  دوخ  زاین  دروم  مالقا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن نیمات  داتس ) هناماس   ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا 

لایر دروآرب 279.000.000.000  غلبم   - D.C.S YHOKOGAWA - 

لایر نیمضت 13.950.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مشش هاگشیالاپ  دیرخ  هرادا  الاک  روما  نامتخاس  یاهزاف 15 و 16  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

44-36-07731318335 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.spgc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوریش قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001477000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   09:00هرامش تعاس :   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5808097 :: هرازه هرازه :: 1401/08/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوریش  یبیکرت  لکیس  هاگورین  دنمشوه  یتظافح  یتراظن و  متسیس  لماک  یارجا  ویسپ و  تازیهجت  نیمات  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناوریش  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناوریش یبیکرت  لکیس  هاگورین  دنمشوه  یتظافح  یتراظن و  متسیس  لماک  یارجا  ویسپ و  تازیهجت  نیمات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

لایر   1 نیمضت :  غلبم 
یداهنشیپ  غلبم  دصرد  لقادح 5 نیمضت :  تاحیضوت 

09:00 تعاس : 1401/11/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناوریش یبیکرت  لکیس  هاگورین  ناچوق -  هب  ناوریش  هداج  رتمولیک 12   ، 9465115389 یتسپ :  دک  ناوریش ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  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

D.C.S  YHOKOGAWAD.C.S  YHOKOGAWA  نیمات نیمات ناونع : : ناونع 111 1

هاگورین هاگورین دنمشوه   دنمشوه یتظافح   یتظافح وو   یتراظن   یتراظن متسیس   متسیس لماک   لماک یارجا   یارجا وو   ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1212

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

م / 1401/012 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5806626 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روانش فقس  نزخم  قیرح 27  یافطا  نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یحارط ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: torc.irنفلت 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

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  رد  لیطعت  مایا  زج  هب  هزور  همه   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5806726 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  تهج   fm200 زاگ اب  قیرح  مالعا  ءافطا و  متسیس  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یرادرهش یروانف  دحاو  هارمه 09379599881   02331555140 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روانش روانش فقس   فقس نزخم   نزخم قیرح  2727   قیرح یافطا   یافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 1313

رورس رورس قاتا   قاتا تهج   تهج   fm200fm200 زاگ   زاگ اباب   قیرح   قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 030/ت ک آ ج/1401 یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/7/20هرامش حبص  تعاس 8  زا  دانسا   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 14  یلا 

ادرف لسن   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5806774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کنارتویدار هکبش  یکدی  تازیهجت  ددع  عومجم 9  رد  ملق  دیرخ 6  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

تاکرادت و هرادا  / یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  تفن -  راولب  هیدیما -  ناتسرهش  ناتسزوخ -  ناتسا  : سردآ : رازگ هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
الاک روما 

-02141934 یلخاد 23170 -   06152622273  - 06152620897 :: نفلت نفلت
85193768  - 88969737

setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

06152622683 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتامروفنا تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/066 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5806833 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم دانسا  رد  جردنم  تاصخشم  قباطم  هکبش  تازیهجت  لیوحت  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  هدرپس 800.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتارباخم یا و  هنایار  یاه  هداد  هئارا  دیلوت و  هنیمز  رد  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یدنب  هبتر  ربتعم  همانیهاوگ  هئارا 

تاصقانم هناخریبد  فکمه  هقبط  کالپ 6  یوجاوخ  عطاقت  ناراکددم  نابایخ  یرظن  هاش  نابایخ  ردام  نادیم  دامادریم  راولب  نارهت   :: سردآ سردآ

27370 :: 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

کنارتویدار کنارتویدار هکبش   هکبش یکدی   یکدی تازیهجت   تازیهجت ددع   ددع   99 عومجم   عومجم ردرد   ملق   ملق   66 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت لیوحت   لیوحت وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 102 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/b93me2xflmkqc?user=37505&ntc=5806774
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5806774?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fc7uhhbv7qejx?user=37505&ntc=5806833
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5806833?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هرامش 030/ت ک آ ج/1401  :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش ات  خروم 1401/7/20  تعاس 8  زا   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

shana.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5807505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کنارت ویدار  هکبش  یکدی  تازیهجت  ددع  عومجم 9 رد  ملق  دیرخ 6  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

نفلت سکفلت 06152620897  الاک  روما  تاکرادت و  هرادا  یراجاغآ –  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  تفن –  راولب  هیدیما –  ناتسرهش  ناتسزوخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یلخاد 23170  06152622273

مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد  سامت 02141934 و  زکرم   :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

06152622683 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

w/1401 /] 184 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشکیهرامش زور   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم هبنشکیعبنم زور   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5807649 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگدورف زاورپ  ییویدار  طابترا  رویسنارت  هاگتسد  ملق   1 دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هللا -  هکلف  ناراسچگ -   :: سردآ سردآ

مان تبث  رتفد  :: 074-31921130-32224411و 02141934  نفلت نفلت
:02185193768و 88969737

www.setadiran.ir :: 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

طبترم5806863 یاه  سیورس  بو  یرازفا و  مرن  یاه  هناماس  هعسوت  یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 5)هصقانم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نابیتشپ5807339 یلصا و  هداد  زکارم  یحارط  تاعلاطم و  هرواشم  تامدخ  دیرخ  هحفص 5)ناوخارف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگورین5808097 دنمشوه  یتظافح  یتراظن و  متسیس  لماک  یارجا  ویسپ و  تازیهجت  هحفص 7)نیمات  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

کنارت کنارت ویدار   ویدار هکبش   هکبش یکدی   یکدی تازیهجت   تازیهجت ددع   ددع عومجم  99 عومجم ردرد   ملق   ملق   66 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

هاگدورف هاگدورف زاورپ   زاورپ ییویدار   ییویدار طابترا   طابترا رویسنارت   رویسنارت هاگتسد   هاگتسد ملق   ملق   11 دیرخ دیرخ 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 102 ھحفص 13 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مق یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگآ  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 7   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دمآرس داصتقا   :: عبنم مودعبنم تبون  یهگآ  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5806793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SLA یانبم رب  مرکادخ  جاح  دیهش  راولب  رد  تعرس  فلخت  تبث  یاه  هناماس  زا  ینابیتشپ  یرادرب و  هرهب  بصن ، تازیهجت ، دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  دادرارق 44  تدم  لایر -   44.756.000.000 دروآرب - 

 SLA یانبم رب  یقودص  هللا  تیآ  راولب  رد  تعرس  فلخت  تبث  یاه  هناماس  زا  ینابیتشپ  یرادرب و  هرهب  بصن ، تازیهجت ، دیرخ 
هام  دادرارق 44  تدم  لایر -   44.756.000.000 دروآرب - 

 SLA یانبم رب  ریدغ  راولب  رد  تعرس  فلخت  تبث  یاه  هناماس  زا  ینابیتشپ  یرادرب و  هرهب  بصن ، تازیهجت ، دیرخ 
هام دادرارق 44  تدم  لایر -   57.970.000.000 دروآرب - 

یهگا  رد  حرشب  ...و  لایر  نیمضت 2.898.500.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  دانسا 2.000.000  دیرخ  غلبم 

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  اه  یهگآ  جرد  هنیزه  دشابیم  مق  یرادرهش  مان  هب  یهگا -  لصا  رد  جردنم  ابش  هرامش  هب  رهش  کناب  دزن  باسح  هب  دقن  هجو  زیراو 

هنامرحم روما  تسارح و  هرادا  مشش  هقبط   A کولب زکرم  یرادرهش  نامتخاس  ردص  یسوم  ماما  راولب  مق  : تاکاپ لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

025-36104786  - 025-36104540 :: نفلت :: http://Peyman.Qom.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم :: 1401/07/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5807077 :: هرازه هرازه :: 1401/08/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییامنهار ولبات  هیاپ  تهج  یرتم  چنیا 6  هلول 2  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تعرس تعرس فلخت   فلخت تبث   تبث یاه   یاه هناماس   هناماس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب بصن ، ، بصن تازیهجت ، ، تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

ییامنهار ییامنهار ولبات   ولبات هیاپ   هیاپ تهج   تهج یرتم   یرتم   66 چنیا   چنیا   22 هلول   هلول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

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

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

91-401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/08/17عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5807482 :: هرازه هرازه :: 1401/08/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریذپ بیسآ  ناربراک  هژیو  یکیزیف  یزاس  نمیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 12720000000 

هام  نامیپ 2  تدم 

لایر نیمضت 636.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

داتس 2001095005000014 هناماس  ناوخارف   :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5807726 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت  یاهولبات  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 77.805.946.200  غلبم 

:: 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

ریذپ ریذپ بیسآ   بیسآ ناربراک   ناربراک هژیو   هژیو یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 2 12 1

یکیفارت یکیفارت یاهولبات   یاهولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

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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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001165000034 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5808010 :: هرازه هرازه :: 1401/08/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  یاههار  زا  یشخب  درس  یشک  طخ  یارجا  گنر و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلامش  ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسا  یاههار  زا  یشخب  درس  یشک  طخ  یارجا  گنر و  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
20,513,753,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,025,687,650 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1401/11/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یبونج  مایق  یادتبا  زومآ  شناد  هارراهچ   ، 9418698751 یتسپ :  دک  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  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

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001278000062 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5808165 :: هرازه هرازه :: 1401/08/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگ  ناتسا  یاهنادرگربرود  لحم  رد  یلصفم  کولب  بصن  لمح و   ، هیهت یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسلگ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسلگ  ناتسا  یاهنادرگربرود  لحم  رد  یلصفم  کولب  بصن  لمح و   ، هیهت تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
28,745,465,980 یلام :  دروآرب 

لایر   1,438,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/11/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا یاههار   یاههار زازا   یشخب   یشخب درس   درس یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   گنر   گنر هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2323

ناتسا ناتسا یاهنادرگربرود   یاهنادرگربرود لحم   لحم ردرد   یلصفم   یلصفم کولب   کولب بصن   بصن وو   لمح   لمح  ، ، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 102 ھحفص 16 
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ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001278000061 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5808171 :: هرازه هرازه :: 1401/08/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه  نادرگربرود  هیشاح  رد  لیردراگ  بصن  لمح و  هیهت ،  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسلگ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اه  نادرگربرود  هیشاح  رد  لیردراگ  بصن  لمح و  هیهت ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
28,581,790,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,430,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/11/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

موس تبون  هدرشف  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

T-MA 100 - 401-7-15 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش هبنشود 1401/7/25  زا   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم شالت   :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5807445 :: هرازه هرازه تعاس 10:30دکدک    - 1401/08/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

دنشاب یداصتقا  دک  یلم و  هسانش  ینمیا و  تیحالص  یهاوگ  نینچمه  هافر و  ترازو  زا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  یاراد  دیاب  ناصقانم 

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

:: نفلت :: www.setadiran.irنفلت 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

اهاه نادرگربرود   نادرگربرود هیشاح   هیشاح ردرد   لیردراگ   لیردراگ بصن   بصن وو   لمح   لمح هیهت ،  ،  هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2525

(( 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 2626

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

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

زا 102 ھحفص 17 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/36/122 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش ات  زا 1401/7/25  دانسا  تفایرد   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج گنهرف   :: عبنم تعاس 9عبنم  - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5807163 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/08/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( هر  ) ینیمخ ماما  ردنبراب  هنایاپ  هطوبرم  تازیهجت  هتسبرادم و  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هیهت ، یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگورین5808097 دنمشوه  یتظافح  یتراظن و  متسیس  لماک  یارجا  ویسپ و  تازیهجت  هحفص 7)نیمات  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هنایاپ هنایاپ هطوبرم   هطوبرم تازیهجت   تازیهجت وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ هیهت ، ، هیهت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 102 ھحفص 18 
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قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5807062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ یاه  گرب  تاجردنم  قباطم  ًانیع  تاقلعتم  روتینام و  هارمه  هب  ناوخ  کالپ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092258000161 زاین :  هرامش 

قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  یتراجت  مان  دقاف  ییاوقم  هبعج   CD وردوخ ددرت  لرتنک  جورخ و  دورو و  راکدوخ  تبث  اه  وردوخ  کالپ  دنمشوه  ییاسانش  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

اواف رتسگ  مایپ  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اواف  رتسگ  مایپ  هدننک 
هتسب 6 دادعت : 

1401/08/01 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا روتکاف  شیپ  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  .دریگ  یم  رارق  یسررب  دروم  یلم  تکرش  تسارح  نامزاس  زا  زوجم  یاراد  یاه  تکرش  داهنشیپ  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دراد دوجو  تکرش  نیا  طیارش  اب  تخادرپ  شیپ  ناونعب  شرافس  غلبم  دصرد  هئارا 25  ناکما  ددرگ ، لیوحتو  داهنشیچ  تسویپ  قباطم  الاک  تسا ،

9185835543 یتسپ :  دک  مایپ 6 ،  شبن  مایپ -  نابایخ  داشرا -  راولب   - مایخ راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37047328-051  ، 37047000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37680766-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک کالما  دانسا و  تبث  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   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5807284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  یتاعالطا  کناب  هرواشم  تامدخ  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003131000085 زاین :  هرامش 

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

یتاعالطا کناب  1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دندرگیم دات  تسویپ  ینف  طیارش  یاراد  یاه  تکرش  طقف  دشاب و  یم  تسویپ  هب  ینف  طیارش  تاصخشم و  مامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114678111 یتسپ :  دک  روشک ،  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  شخب  ضایف  نابایخ  مایخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63923818-021  ، 66706100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66709945-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم وو   روتینام   روتینام هارمه   هارمه هبهب   ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2828

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   یتاعالطا   یتاعالطا کناب   کناب هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 102 ھحفص 19 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/n37y6el8gucnc?user=37505&ntc=5807062
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5807062?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9vmtjuszqk6aa?user=37505&ntc=5807284
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5807284?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


سراف ناتسا  یتسیزهب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5807362 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق داهنشیپ  گرب  رد  دوجوم  تاصخشم  اب  قباطم  متسیس  ناراکمه  یرادا  نویساموتا  نامزمه  ربراک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000150000322 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  50 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دننک لیمکت  ار  تمیق  داهنشیپ  گرب  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7174667566 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  زابرس ، راولب  یادتبا  درباوه ، هارراهچ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38303001-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381677-071 :: 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  نها  هار  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5807373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهراطق یتشادهب  دیدزاب  همدخ و  نیرومام و  درکلمع  رب  تراظن  یرفاسم و  یاهراطق  ریس  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرفاسم

1101001029000080 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1402/07/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تمیق تمیق داهنشیپ   داهنشیپ گرب   گرب ردرد   دوجوم   دوجوم تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم متسیس   متسیس ناراکمه   ناراکمه یرادا   یرادا نویساموتا   نویساموتا نامزمه   نامزمه ربراک   ربراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

یرفاسم یرفاسم یاهراطق   یاهراطق یتشادهب   یتشادهب دیدزاب   دیدزاب وو   همدخ   همدخ وو   نیرومام   نیرومام درکلمع   درکلمع ربرب   تراظن   تراظن وو   یرفاسم   یرفاسم یاهراطق   یاهراطق ریس   ریس هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 3131

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

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

زا 102 ھحفص 20 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/htu7dwm3ujcpr?user=37505&ntc=5807362
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5807362?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/r3gacynyg5yvx?user=37505&ntc=5807373
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5807373?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رتشوش یکشزپ  مولع  هدکشناد   :: 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 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

5807513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاسکی کارتشا   Padvish Antivirus-Corporate شیوداپ -  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094685000001 زاین :  هرامش 

رتشوش یکشزپ  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
هلاسکی کارتشا   Padvish Antivirus-Corporate شیوداپ -  سوریو  یتنآ  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  500 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  رتشوش ،  یکشزپ  مولع  هدکشناد  سزکرم  نامزاس  یتایلام  روما  نامزاس  بنج  تفارش  دیهش  راولب  رتشوش  رتشوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6451684534

36228590-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36228590-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5807613 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگیار ینابیتشپ  یرادهگن و  هلاس  کی  داد  رارق  هارمه  هب  تسویپ  تاصخشم  قبط  رازفا  مرن  تخاس  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091785000078 زاین :  هرامش 

یزاجم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هخسن 1 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن لصاح  سامت  یجاتسا  سدنهم  یلخاد 321  هرامش 87700004  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  تمیق  هئارا  نیح  تسویپ  رد  زاین  دروم  کرادم  روتکاف و  شیپ  امتح 

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

88504052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88504052-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاسکی هلاسکی کارتشا   کارتشا   Padvish Antivirus -CorporatePadvish Antivirus -Corporate شیوداپ -  -  شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 3232

ناگیار ناگیار ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن هلاس   هلاس کیکی   داد   داد رارق   رارق هارمه   هارمه هبهب   تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رازفا   رازفا مرن   مرن تخاس   تخاس وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 3333

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

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

زا 102 ھحفص 21 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/btr4qzvmgg6ac?user=37505&ntc=5807513
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5807513?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4b2z7ddkstfj3?user=37505&ntc=5807613
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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   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5807645 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تادنتسم  حرش  هب   F5 هاگتسد یکدی  تاعطق  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000362 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تادنتسم  حرش  هب   F5 هاگتسد یکدی  تاعطق  نیمات  - 

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

1401/08/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  تسویپ  تادنتسم  حرش  هب  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : 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

35911536-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیزراک ریق و  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 20 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5807692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هارمه 09171904025 سراف -  ناتسا  نیزراکوریق  ناتسرامیب  هنایار  ینابیتشپ  دحاو  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093285000034 زاین :  هرامش 

نیزراکوریق رقاب ع   دمحم  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

نیزراکوریق رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7476178788 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  راولب  یادتبا  - ریق - سراف نیزراکوریق ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54526505-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54526291-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تادنتسم   تادنتسم حرش   حرش هبهب     F5F5 هاگتسد   هاگتسد یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3434

ناتسرامیب ناتسرامیب هنایار   هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ دحاو   دحاو یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3535

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

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

زا 102 ھحفص 22 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/869al94ngb86a?user=37505&ntc=5807645
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5807965 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اعمج 15 تسویپ  تاصخشم  قباطم  هفاضا  ربراک  هربراک و 12  سنسیال 3  اب  هکبش  تحت   123+ اسکت رازفا  مرن  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / ربراک

1101093035000562 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ءارآ ماگارف  هدنزاس  عجرم  ینوفلس  شکور  اب  یکیتسالپ  باق  یدنب  هتسب  عون  هربراک  کت  تن  تاد  عماج  اسکت 123 + ناونع  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
ءارآ ماگارف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک 

هتسب 13 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک زور  تخادرپ 40  هدنشورف / هدهع  هب  لمح  هنیزه  ددرگ / تسویپ  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: 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   1111 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

1515 اعمج   اعمج تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم هفاضا   هفاضا ربراک   ربراک   1212 وو   هربراک   هربراک سنسیال  33   سنسیال اباب   هکبش   هکبش تحت   تحت   123123++ اسکت اسکت رازفا   رازفا مرن   مرن ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع
هدنشورف هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه // ربراک ربراک

3636

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

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

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

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

5806544 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PARTS FOR "E.G.T" GAS TURBINE, MODEL: TEMPEST تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003471 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراپ زاگ  یالاک  یناگرزاب و  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   TYPHOON یتراجت مان   SGT-100 لدم یزاگ  نیبروت  مور  لرتنک  هلصفنم  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تس 22 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیاب یم  ناگدنشورف  دشاب و  یمن  رظندم  هدش  هئارا  دک  ناریا  تسویپ ، یاضاقت  مالقا  قیقد  دک  ناریا  هئارا  رد  داتس  هناماس  لکشم  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ یلام  ینف و  داهنشیپ  تروص  هب  ار  دوخ  مالقا  تایئزج  هدومن و  هئارا  ار  لک  تمیق  تسویپ ، یاضاقت  قباطم 

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

23942607-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یانیمولآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5806564 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لعشم لرتنک  هلر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001491000407 زاین :  هرامش 

ناریا یانیمولآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیوناکن هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   7SJ لدم ینایرج  یتظافح  هلر  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همیمض لیاف  یتساوخرد  یالاک  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  تمیق  داهنشیپ  هدش  همیمض  مالعتسا  تمرف  یور 

یدمحم تسود  سامت 05832605945 

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

32605945-058  ، 32603000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273041-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PARTS FOR "E.G.T" GAS TURBINE,  MODEL: TEMPESTPARTS FOR "E.G.T" GAS TURBINE,  MODEL: TEMPEST ناونع : : ناونع 3737

77SJSJ  لدم لدم ینایرج   ینایرج یتظافح   یتظافح هلر   هلر ناونع : : ناونع 3838
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5806742 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگزمره ناتسا  قرش  رد  هاگتسیا  رد 13  تخوس  نزاخم  گنیروتینام  متسیس  هاگتسد  یزادنا 20  هار  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001345 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسیا 20 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رظان دات  راک و  مامتا  زا  سپ  هامکی  هجو  تخادرپ  سامت 09365299266- هرامش  - دشابیم دادرارق  دقع  اب  تیلاعف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33330834-076  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5806748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  یریوصت  شیاپ  یاه  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005141000016 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  ناجیمک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا لامک  هدننک  هضرع  عجرم  ایکون  یتراجت  مان   E72 لدم لسکیپاگم  نیبرود 5  ثوتولب و  یراد GPS و  هارمه  نفلت  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

ناجیمک رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ هب  تاحیضوت  رهش  حطس  یریوصت  شیاپ  یاه  نیبرود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3851775341 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نادیم  ناجیمک -  ناجیمک ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5455522-0863  ، 35452274-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35452944-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسیا هاگتسیا ردرد  1313   تخوس   تخوس نزاخم   نزاخم گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد   2 020 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3939

رهش رهش حطس   حطس یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ یاه   یاه نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ییاجر دیهش  هاگورین  ییاجر -  دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  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   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5806757 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاجر دیهش  هاگورین  روتارنژ  نیبروت و  روسرپمک و  یاهناقاتای  شاعترا  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001500000003 زاین :  هرامش 

ییاجر دیهش  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
جنس شاعترا  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1402/07/25 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش زاجم  ءاضما  رهم و  تاحفص  یمامت  هدرک  دولناد  افطل  هدش  یراذگراب  تسویپ  رد  اهب  مالعتسا  مرف  ینف و  تاصخشم  دادرارق و  سیون  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  دودرم  تمیق  مالعا  دشابیمن و  لوبق  دروم  هناماس  رد  تمیق  مالعا  اهنت  دوش  یراذگراب  یتساوخرد  کرادم  روتکاف و  شیپ  هارمه  دوش و 

دک موس ،  هقبط  - ینیوزق همالع  نامتخاس  ندعم -  تعنص و  هرادا  بنج  تایلام -  راولب  باون -  تارادا  عمتجم  نیوزق -  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3419858813 یتسپ : 

33653211-028  ، 33376913-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33376912-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5807151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنس جنس شاعترا   شاعترا ناونع : : ناونع 4141

 - - هعطق هعطق   ICIC یریوصت -  -  یریوصت وو   یتوص   یتوص متسیس   متسیس لیدبت   لیدبت شیف   شیف -- تازیهجت تازیهجت لباک   لباک روتبادآ   روتبادآ تکوس   تکوس یریوصت -  -  یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس هبهب   طوبرم   طوبرم تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع
لیدبت  33 لیدبت گالپ   گالپ یلرتنک -  -  یلرتنک یاه   یاه متسیس   متسیس ماخ   ماخ لرتنک   لرتنک تومیر   تومیر یلرتنک -  -  یلرتنک یاه   یاه متسیس   متسیس ماخ   ماخ لرتنک   لرتنک تومیر   تومیر روتارنژ -  -  روتارنژ نفنف   تمس   تمس هعطق   هعطق گنیزوه   گنیزوه

قرب قرب هخاش   هخاش   22 هبهب   هخاش   هخاش

4242
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یریوصت  تراظن  متسیس  هب  طوبرم  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
**** یلخاد دیلوت  ****

06153183711
1101092179000945 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XZMG12 لدم  AS-Interface تازیهجت لباک  روتبادآ  تکوس  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

ینازورف رهس  یمیهاربا  هناسفا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LINE یتراجت مان  لدم 1218  یریوصت  یتوص و  متسیس  لیدبت  شیف  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   CONTRA یتراجت مان   STK408-090D ینف هرامش  هعطق   IC الاک :  مان 

ددع 80 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

روتارنژ نف  یتعنص  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   KW 18 روتارنژ نف  تمس  هعطق  گنیزوه  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
ناراک کینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم  کیسالک  یتراجت  مان   giga code +64 لدم یلرتنک  یاه  متسیس  ماخ  لرتنک  تومیر  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

ناراک کینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم  کیسالک  یتراجت  مان   giga code smart لدم یلرتنک  یاه  متسیس  ماخ  لرتنک  تومیر  الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  یددع  نتراک 20  یدنب  هتسب  عون   BPA-32-10/16 لدم  V 220 ژاتلو  A 10 نایرج تدش  قرب  هخاش  هب 2  هخاش  لیدبت 3  گالپ  الاک :  مان 

هن دون و  دصهن و  رازه و  نازاس  هنیهب  کینورتکلا  کیرتکلا و  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناریتسالاب 
نتراک 20 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن مادقا  تسویپ  ساسارب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( یمازلا  ) دشاب تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  - 2

.دشاب یم  رهشمرخ  نادابآ و  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا  -3
.دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ  -4

.دوش تسویپ  اضما  یسررب و  تالماعم  طیارش  -5

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

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

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5807404 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیفیک اب  یلخاد  دیلوت  اب  تیولوا  هیارک - شیپ  تروصب  لمح  رتلیف - تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001043 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/09 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یزکرم  نهآ  گنس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

bpms.icioc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5807712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتپادا یلخاد PQ و  یجراخ و  رزیلباتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02188173624 :: 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

تیفیک تیفیک اباب   یلخاد   یلخاد دیلوت   دیلوت اباب   تیولوا   تیولوا هیارک - - هیارک شیپ   شیپ تروصب   تروصب لمح   لمح رتلیف - - رتلیف ناونع : : ناونع 4343

روتپادا روتپادا وو     PQPQ یلخاد   یلخاد وو   یجراخ   یجراخ رزیلباتسا   رزیلباتسا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس ناتسا  زاگ   :: 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 09 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5807839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نانمس ناتسا  زاگ  تکرش  یریگ  هزادنا  راشف و  لیلقت  یاه  هاگتسیا  یامد  راشف و  یاه  جیگ  نویساربیلاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001045000078 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسازاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1402/01/30 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  زاین  دروم  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3519838134 یتسپ :  دک  رجف ،  ههد  نابایخ  شبن  یقالخا  دیهش  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33453841-023  ، 33452844-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33452842-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5808029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  زاف  هس  رتراتسا  تفاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288003227 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناوت ولبات  زارآ  هدننک  هضرع  عجرم  ولبات  زارآ  یتراجت  مان   A 185 نایرج تدش   v 400 ژاتلو  RTK3205-92 لدم رتراتسا  تفاس  روتوم  لرتنک  متسیس  الاک :  مان 

زیربت
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دشاب  روتکاف  شیپ  ای  ینف  تاصخشم  دقاف  هک  یتاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

23311-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریگ یریگ هزادنا   هزادنا وو   راشف   راشف لیلقت   لیلقت یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا یامد   یامد وو   راشف   راشف یاه   یاه جیگ   جیگ نویساربیلاک   نویساربیلاک ناونع : : ناونع 4545

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط زاف   زاف هسهس   رتراتسا   رتراتسا تفاس   تفاس ناونع : : ناونع 4646

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

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

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

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

5808217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935000640 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیئوس هدنزاس  روشک   BUHLER یتراجت مان  درآ  تاجناخراک  دربراک   PLANT MONITORING ELEMENT لدم دیلوت  طخ  گنیروتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

اسکت تراجت  هعسوت  یناگرزاب  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 21 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
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 21 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

84120996-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هارمه هارمه هنایار   هنایار دیلوت -  -  دیلوت طخطخ   گنیروتینام   گنیروتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4747
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دهشم داژن  یمشاه  دیهش  ناتسرامیب  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دیدج تراچ 

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5806493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هنومنو  تاصخشم  قبط  (FLEXES متسیس لنپ  هدننکرارکت  ) ریذپ سردآ  قیرح  نالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090865000117 زاین :  هرامش 

دیدج تراچ  دهشم  داژن  یمشاه  دیهش  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FAM لدم یراوید  ریذپ  سردآ  قیرح  نالعا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت اب  هدازیلع  سدنهماب  امتح  قیقد  تاصخشمو  رتشیب  تاعالطا  تهج  دشابیم  دات  دروم  تسویپ  تاصخشم  طقفو  دشابیم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یسناژروا  سنج  لیوحت  / دیریگب سامت  09365068380

9155788869 یتسپ :  دک  حتفم 14 ،  یاهتنا  بالط -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2737011-0513  ، 32737011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32722322-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5806970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عیزوت قوفو  لاقتنا  یاه  هاگتسیا  قیرح  ءافطا  یاه  لوسپک  کیتاتسا  وردیه  تست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000429 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ هنومنو   هنومنو تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط (( FLEXESFLEXES متسیس متسیس لنپ   لنپ هدننکرارکت   هدننکرارکت )) ریذپ ریذپ سردآ   سردآ قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4848

عیزوت عیزوت قوفو   قوفو لاقتنا   لاقتنا یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا یاه   یاه لوسپک   لوسپک کیتاتسا   کیتاتسا وردیه   وردیه تست   تست ناونع : : ناونع 4949
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مراهچ  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5807359 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Fire and Gas Protection System/input module تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  یتساوخرد  یالاک  یهدهاشم  تهج  دشابیم ) هباشم  دکناریا  )

1101096783000249 زاین :  هرامش 
مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   PROMEL هدنزاس عجرم   FGP04 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

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

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

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

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

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیاف لیاف هبهب   یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک یهدهاشم   یهدهاشم تهج   تهج دشابیم ) ) دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا  ) ) Fire and Gas Protection System/input moduleFire and Gas Protection System/input module ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  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   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5807773 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا   HEAT DETECTOR دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000322 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هناماس ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Heat Detector لدم الاب  ترارح  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا  یاه 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نویساربیلاک تخاس و  ربتعم  یاه  یهاوگ  هئارا  ددرگ  لاسرا  هناگادج  تروصب  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  رابنا  رد  دات  زا  سپ  زور  هیوست 45  تسیمازلا 

1879943393 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  هاگورین -  هداج  زا  دعب  نیطسلف -  راولب  رهش - رقاب  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: 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

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا   HEAT DETECTORHEAT DETECTOR دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151
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نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5808037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ -  مالعتسا  قباطم  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  یکدی  تاعطق  ددع  دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
"P/F FIRE & GAS PROTECTION SYS " HOW

1101092416000348 زاین :  هرامش 
نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   GE هدنزاس عجرم   BR-3400055 لدم قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  یکدی  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
هوک زیر  نیهب 

تس 2 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

رهم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیدزاب 09362363472 یگنهامه  تسا .  دوجوم  هاگشیالاپ  زاریش  رتفد  رد  لوژآم  هنومن   . تسیمازلا هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپی  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لکوت  یاقآ 

نایداجس ای  هاش  دمحم  نایاقآ  دیرخ  مرتحم  ناسانشرا   : 071-52112704 سامت : 

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

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

52726186-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

P/F FIRE & GAS PROTECTION SYS "P/F FIRE & GAS PROTECTION SYS " تسویپ -  -  تسویپ مالعتسا   مالعتسا قباطم   قباطم قیرح   قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ددع   ددع   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
""HOWHOW
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5808057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

THERMOQUEST رتم ورتکلا  روتکتد و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000838 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم  سیلگنا  هدنزاس  روشک   VRC Co هدنزاس عجرم  لدم 0001-10  یناشن  شتآ  دربراک  دود  روتکتد  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

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

31444435-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مئاق رظتنم  دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

MGPG-222-5785 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش عورش 26-07-1401 30-07-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5808282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاگ  هاگورین  قیرح  ءافطا  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم  تامدخ  قیرح و  ءافطا  مالعا و  ینمیا -  تازیهجت  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

THERMOQUESTTHERMOQUEST رتم   رتم ورتکلا   ورتکلا وو   روتکتد   روتکتد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353

یزاگ یزاگ هاگورین   هاگورین قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 5454
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تسیز طیحم  تظافح  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5806507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنس اتید  یشک  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003072000063 زاین :  هرامش 

تسیز طیحم  تظافح  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دشابیم یمازلا  تلود  تاکرادت  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  اب  تمیق  یرازگراب  نا  زا  سپ  دیدزاب و  تسویپ و  تسیل  قبط  رتنس  اتید  یشک  لباک  بصن  مزاول و  دیرخ  - 

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

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

یرادا لحارم  یط  راک  مامتا  زا  سپ  تخادرپ   ، تفصوجدوخ مناخ  ینف 42781309  سانشراک.دشاب  یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگیم ماجنا  یلام  و 

1463914111 یتسپ :  دک  ناسیدرپ ،  کراپ  - یرون هللا  لضق  خیشو  ماما  راگدای  هارگرزب  لصافدح  - میکح هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42781006-021  ، 42781000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42781000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف ، ثاریم  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 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

5806512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003068000211 زاین :  هرامش 

یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف   ثاریم  ترازو  هدننک :  رازگرب 
شرب کین  یناگرزاب  یتعنص و  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  هتسب  یرتم  لوط   mm 3 رطق  DIN/DIN دروک چپ  یرون  ربیف  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش مادقا  تساوخرد  قبط 

1343711167 یتسپ :  دک  ماما ،  راگدای  یادتبا  یدازآ - خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61063451-021  ، 61063540-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66017073-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنس رتنس اتید   اتید یشک   یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع 5555

DIN/DINDIN/DIN  دروک دروک چپچپ   یرون   یرون ربیف   ربیف ناونع : : ناونع 5656
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ناهفصا (ع ) مظاک یسوم  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5806526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نورتیجید هناخ  نفلت  یلخاد  گولانآ  هرامش  شیازفا 112  صوصخ  رد  مظاک  یسوم  ماما  ناتسرامیب  تارباخم  هکبش  یاقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
DDx-500

1201092502000009 زاین :  هرامش 
ناهفصا مظاک ع   یسوم  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

DDx-500 نورتیجید هناخ  نفلت  یلخاد  گولانآ  هرامش  شیازفا 112  صوصخ  رد  مظاک  یسوم  ماما  ناتسرامیب  تارباخم  هکبش  یاقترا  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

DDx-500 نورتیجید هناخ  نفلت  یلخاد  گولانآ  هرامش  شیازفا 112  صوصخ  رد  مظاک  یسوم  ماما  ناتسرامیب  تارباخم  هکبش  یاقترا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8138894999 یتسپ :  دک  هواک ،  نابایخ  یادتبا  نارمچ - لپ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33457670-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33458803-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5806800 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  زربلا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  اب  طابترا  تهج  سیدرف و  ینامیلس  دیهش  ناتسرامیب  تهج  ویدار  لکد و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090407000074 زاین :  هرامش 

زربلا ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریبدت  وات  نیهب  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   BT-SS3-18L لدم  m 18 عافترا هیاپ  یاتسیا 3  دوخ  یتارباخم  لکد  الاک :  مان 

ریبدت وات  نیهب  یسدنهم 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هام  کی  زا  سپ  تخادرپ  رادیرخ  سانشراک  دات  تروص  رد  تسویپ -  حرش  هب  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149779453 یتسپ :  دک  یرادا ،  کرهش  یناقلاط  نادیم  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34197000-026  ، 32563376-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32563376-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تارباخم تارباخم هکبش   هکبش یاقترا   یاقترا ناونع : : ناونع 5757

ویدار ویدار وو   لکد   لکد ناونع : : ناونع 5858
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نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5806807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروپ چیئوس 8  ، لباک ، نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005345000200 زاین :  هرامش 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 
هزور هنیزه 40  تخادرپ  - 1 - 

دشاب نارهت  زا  هدننک  نیمآت  - 2
دیهدن  هئارا  هباشم  دک  ناریا  ًافطل  - 3

دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  - 4
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

ددع  202 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   88 چیئوس   چیئوس ،، لباک لباک ،، نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع 5959

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5806935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

" دشاب یم  هباشم  هدش  فیرعت  دک  ناریا   " تسویپ طیارش  قباطم  صوصخم  کار  هارمهب   CGR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000303 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   RT-ACS300 لدم میس  یب  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا هب  طونم  راک  یراذگاو  تسیمازلا .  اتفا  ورین و  ترازو  تیحالص  هیدات  مامضناب  تسویپ  طیارش  قبط  تمیق  زیلانا  داهنشیپ و  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب  یم  یتساوخرد  کرادم 

یناگرزاب 054-31137061 سانشراک  ییاناد -  مناخ  هدننک :  مادقا 

9816843138 یتسپ :  دک  هاگشناد 37 و 39 ،  نیب  هاگشناد  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31137056-054  ، 31137000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

"" دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم هدش   هدش فیرعت   فیرعت دکدک   ناریا   ناریا  " " تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قباطم   قباطم صوصخم   صوصخم کار   کار هارمهب   هارمهب   CGRCGR ناونع : : ناونع 6060

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

5806994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یداتس یاهنامتخاس  کر  ارجا  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001549000159 زاین :  هرامش 

کناب تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  اب  قباطم  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
تسویپ تسیل  اب  قباطم  دروم   1 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تکرش  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

دوش هداد  تمیق  دک  ناریا  کی  بلاق  رد  غلبم  لک 

1587617811 یتسپ :  دک  کالپ 229 ،  یناهارف  ماقم  مئاق  هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم  -خ  نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81563049-021  ، 88700070-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81561111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یداتس یداتس یاهنامتخاس   یاهنامتخاس کرکر   ارجا   ارجا وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مشق نوخرس و  زاگ  شیالاپ   :: 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   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5807013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  درک  چپ   - تنیپ سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092521000211 زاین :  هرامش 

مشق نوخرس و  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارود قفا  دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET یتراجت مان   FortiAP-223B لدم هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  ینف و  تاصخشم  یداهنشیپ ، یالاک  هنومن  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ جرد  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  باستحا  نودب  یداهنشیپ  تمیق 

دشاب روتکاف  عومجم  هدش  هئارا  تمیق 
تسویپ قباطم  یتساوخردرادقم 

7915996489 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  سابعردنب  بانیم  هار  سیلپ  یوربور  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32192248-076  ، 33669930-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33669922-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5807016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس هکبش  هب  طوبرم  یفرصم  مالقا  9U و  کر تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002056 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  متسیس  ایاپ  یتراجت  مان   9U لدم تینوی  کر 9  الاک :  مان 

ددع 325 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32710554-026  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف درک   درک چپچپ    - - تنیپ تنیپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 6262

رورس رورس هکبش   هکبش هبهب   طوبرم   طوبرم یفرصم   یفرصم مالقا   مالقا وو     99UU کرکر ناونع : : ناونع 6363

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 102 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tmicto.tehran.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5807128 :: هرازه هرازه نودبدکدک   تاکاپ  تفایرد  خیرات  زا  زور  رثکادح 10  یسررب  تلهم   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
لیطعت مایا  باستحا 

لوژام دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تکرش یارب  روتکاف  شیپ  هارمه  هب  یمسر  همانزور  نیرخآ  ریوصت  ربتعم و  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  ماظن  رد  مان  تبث  همانیهاوگ  ریوصت  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا

مود هقبط  کالپ 563  یقرش  تشترز  شبن  یلامش  ظفاح  نابایخ  نارهت  رد  عقاو  نامزاس  تسارح  رتفد  لیوحت   :: سردآ سردآ

یفجن یاقآ  ینف  ریغ  تالاوس  یدنولم 84169677  یاقآ  ینف  تالاوس   :: نفلت نفلت
84169410

:: تیاسبو تیاسبو

84312128 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شخب ضایف  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5807187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازگراب هناماس  رد  ادادجم  دیرخ  حرشو  طیارش  زا  اضما  زا  سپ  افطل   / تسویپ یاه  لیاف  قبط  یسیپ  ینیم  ددع  14 دادعت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ذدوش

1101093321000004 زاین :  هرامش 
شخب ضایف  دیهش  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

اوآمیس هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   SIMTEC یتراجت مان   XABRI P680 هنایار هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 
هاگتسد 14 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مناخ راکرس  هطوبرم 02166861524 سانشراک  سامت  نفلت  دشاب 2- یم  یمازلا  هطوبرم  روتکاف  شیپ  هارمه  هب  تکرش  تاصخشم  ابش  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلاء  اضماو  دوش  یسررب  تقد  هب  ینف  تاصخشم   / دشاب یم  هباشم  دک  ناری  یدارم ا/ سدنهم 

1345694986 یتسپ :  دک  نمهب ،  کینیلک 22  یلپ  رهشرذا  هچوک  شبن  - یدازآ خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6638090-021  ، 66380950-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66380950-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوژام لوژام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6464

هنایار هنایار هکبش   هکبش تنیالک   تنیالک نیت   نیت ناونع : : ناونع 6565
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5807419 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / switchs SOCOMEC تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  اضاقت  لک  زا   SET کی لداعم  شرامش  دحاو  رد  دادعت 1 

1101093498005392 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   SOCOMEC یتراجت مان   RS485 لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 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
.دشاب ناسکی  ( هدوزفا شزرا  نودب  ) روتکاف شیپ  لک  غلبم  اب  هناماس  رد  الاک  ییاهن  غلبم 

07731311460-1463-1469-1458

7511893651 یتسپ :  دک  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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 / / switchs  SOCOMECswitchs  SOCOMEC ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   اضاقت   اضاقت لکلک   زازا     SETSET کیکی   لداعم   لداعم

6666
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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 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

5807481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون  ربیف  لصفم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
**** یلخاد دیلوت  ****

06153183711
1101092179000949 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لصفم نیهاش  روک  زیاس 12   FOC S حرط یکیتسالپ  سنج  یتارباخم  یرون  ربیف  لصفم  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن مادقا  تسویپ  ساسارب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( یمازلا  ) دشاب تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  - 2

.دشاب یم  رهشمرخ  نادابآ و  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا  -3
.دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ  -4

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

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

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف لصفم   لصفم ناونع : : ناونع 6767
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 - زربلا نامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هاگشناد نامرد  تنواعم 

زربلا 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

5807612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Firewall Fortinet Fortigate 60F تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ لیاف  رد  یتساوخرد  قیقد  لماک و  دراوم  ساسا  رب   - Automatic Update offline License

1101091907000011 زاین :  هرامش 
زربلا یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

ینواعت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   ASA 5506 W-X WITH FIREPOWER SSP-60 لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
اواف شهوژپ  هناخ  ناینب  شناد 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Firewall Fortinet Fortigate 60F :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ لیاف  رد  یتساوخرد  قیقد  لماک و  دراوم  ساسا  رب   - Automatic Update offline License

3155717453 یتسپ :  دک  کالپ 20 ،  مجنپ  ناتسوب  هیمیظع  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32532521-026  ، 32547078-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32547078-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد یتساوخرد   یتساوخرد قیقد   قیقد وو   لماک   لماک دراوم   دراوم ساسا   ساسا ربرب    -  - Firewall Fortinet Fortigate 60F Automatic  Update offline LicenseFirewall Fortinet Fortigate 60F Automatic  Update offline License ناونع : : ناونع
یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف

6868
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5807629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ..... یرون و ربیف  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091686000039 زاین :  هرامش 

دابیات ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 9 لدم  m 1 لوط  Patch Cord LC/PC-LC/PC SM Duplex یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

رازفا هکبش  تکرش 
ددع 210 دادعت : 

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

تسویپ روتکاف  شیپ  ههام -  تخادرپ 2  هکبش -  رابنا  برد  الاک  لیوحت  دشابیم -  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  دیرخ  تساوخرد  ربارب  تمیق  مالعا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمعنم 09153281951 زادرپراک  سامت  هرامش  دوش 

9591837353 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  دابیات ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54532240-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54532240-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5807769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 .....  ..... وو یرون   یرون ربیف   ربیف لباک   لباک ناونع : : ناونع 6969

رطخ رطخ راون   راون روتروناکایدم -  -  روتروناکایدم لتیگیپ -  -  لتیگیپ لنپ -  -  لنپ چپچپ   یرونربیف -  -  یرونربیف لباک   لباک ناونع : : ناونع 7070
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رطخ راون  - روتروناکایدم - لتیگیپ - لنپ چپ  - یرونربیف لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تسویپ  هبالاکدیرخ  تساوخرد.تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا 

1101001331000314 زاین :  هرامش 
زاوها بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 9 لدم  m 1 لوط  SC/PC یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 600 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک  متسیس  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم   SMC یتراجت مان   SMCGS8P-SMART لدم  POE تروپ هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

ادن رون  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   cm 20 ضرع یرتم  لوط  یکیتسالپ  رطخ  مالعا  هدنهد  رادشه  راون  الاک :  مان 
رتم 3 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
دنمشوه ناواک  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FOUNDRY یتراجت مان   FES4802-POE لدم رتویپماک  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

PUYESH یتراجت مان  یرتم  یلور  هتسب   µm^2 9 عطقم حطس   PVC شکور سنج  ربیف  یداه  سنج   FC/ PC type NZ لتگیپ یرون  ربیف  هکبش  لباک  الاک :  مان 
داگراساپ تعنص  زیهجت  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم 

رتم 10 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

عجرم  PUYESH یتراجت مان  یرتم  یلور  هتسب   µm^2 9 عطقم حطس   PVC شکور سنج  ربیف  یداه  سنج   FC/ PC لتگیپ یرون  ربیف  هکبش  لباک  الاک :  مان 
داگراساپ تعنص  زیهجت  شیوپ  هدننک  هضرع 

رتم 10 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   WONDERFUL هدنزاس عجرم   WONDERFUL یتراجت مان  یرون  ربیف   U 1 تروپ لماک 24  لنپ  چپ  الاک :  مان 
نازرو ایوپ  هداد  ارف  هدننک 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تبث زا  لبق  افطل.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  رابنا  ات  لمح  هنیزهودشابیم  زاوها  افبآ  رابنا  الاک ، لیوحت  لحم  .دشابیم  یدقن  ریغ  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 06134450599-09361443045 هب  یردفص  یاقآ  اب  لماک  تاصخشم  تفایرد  یگنهامه و  تهج  هناماس  رد 

6163653118 یتسپ :  دک  دادرخ ،  شبن  - یبرغ جنپ  نابایخ  - سراپنایک - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34457036-061  ، 34441721-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34441721-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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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   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5807786 :: 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
1101003371000054 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 : 
1401/08/15 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

نالیگ هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5807821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیر هب  غلبم  رکذ   ) تسویپ ینف  طیارش  تامازلا و  قباطم  نالیگ  هقطنم  تیریدم  میس ) یب   ) ییویدار تازیهجت  دیرخ  ناوخارف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  یمازلا  هطوبرم  مرف  رد  تازیهجت 

1101004854000060 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   HYTERA یتراجت مان   MD-785G لدم وردوخ  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف رد  تازیهجت  زیر  هب  غلبم  رکذ   ) تسویپ ینف  طیارش  تامازلا و  قباطم  نالیگ  هقطنم  تیریدم  میس ) یب   ) ییویدار تازیهجت  دیرخ  ناوخارف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشاب یم  یمازلا  هطوبرم 

4133974933 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  - یرهطم نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33757797-013  ، 33220078-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220078-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ دادرارق   دادرارق وو   اهاه   هشقن   هشقن تامازلا ، ، تامازلا اهدرادناتسا ، ، اهدرادناتسا مالقا ، ، مالقا تسیل   تسیل قبط   قبط یکناب   یکناب هبعش   هبعش هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 7171

(( میس میس یبیب    ) ) ییویدار ییویدار تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: 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   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5807968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

افرص هدش  باختنا  دک  ناریا  ، sisco(ws-c2960c-8pc-s) -2 x dual uplink,lan base, ORIGINAL -NEW چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هباشت  تهج 

1101090049002799 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قرش نویساموتا  هناسر  ارف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان  لدم 2960  یتارباخم  هکبش  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

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

امه یزکرم  تارادا  برد  یولج  لیوحت  .تسا  هام  هس  تخادرپ  هوحن  ،02146624106: ینایقداص یاقآ  سانشراک  مان   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624206-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تهج تهج افرص   افرص هدش   هدش باختنا   باختنا دکدک   ناریا   ناریا ، ، s isco(ws-c2960c-8pc-s)  -2  x dual uplink , lan base,  ORIGINAL -NEWsisco(ws-c2960c-8pc-s)  -2  x dual uplink , lan base,  ORIGINAL -NEW  چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   هباشت   هباشت
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برغ یا  هقطنم  قرب  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 15 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5808031 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهم و اب  هارمه  تمیق  طیارش  هیلک  یراذگراب  تسویپ  کرادم  قبطو  تسا  هباشم  دک  ناریا  / یا هراوهام  نفلت  هاگتسد  دیرخ 3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یرورض  سامت  هرامش  اضما و 

1101001132000250 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایسآ نفلت  تاطابترا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   THURAYA یتراجت مان   SO 2510 لدم یا  هراوهام  هارمه  نفلت  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش  اضما و  رهم و  اب  هارمه  بسک  زاوج  ای  همان  ساسا  تمیقداهنشیپ و  هگربو  تمیق  لودج  ینف و  یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( تسا هباشم  دک  ناریا  ) .دشاب یم  یرورض 

6714638685 یتسپ :  دک  لویالگ ،  نادیم  رویرهش   17 راولب نمهب   22 هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38232001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38230914-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو رهم   رهم اباب   هارمه   هارمه تمیق   تمیق طیارش   طیارش هیلک   هیلک یراذگراب   یراذگراب تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم قبطو   قبطو تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // یایا هراوهام   هراوهام نفلت   نفلت هاگتسد   هاگتسد دیرخ  33 دیرخ ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   یرورض   یرورض سامت   سامت هرامش   هرامش وو   اضما   اضما

7474
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5808041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  ینف و  تاصخشم  قبط   rotork مالقا دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000839 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
ناینب راکیاپ  هدننک  هضرع  عجرم   MICRO-SWITCH یتراجت مان   WLCA2 لدم هعطق  چیئوس  ورکیم  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

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

31444435-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یندب یاه  تراسخ  نیمات  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5808185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ITAS 5012 لدم یتارباخم  اتید  مدوم  یتساوخرد  لدم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005660000048 زاین :  هرامش 

یندب یاه  تراسخ  نیمات  قودنص  هدننک :  رازگرب 
رکتبم هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   ITAS هدنزاس عجرم   ITAS یتراجت مان   G.Shdsl .Bis Itas 5012 4W لدم هنایار  لانرتسکا  مدوم  الاک :  مان 

موس جوم  تاطابترا 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1514647313 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  (، 4  ) سدقم تسراخب ،)  ) ریصق دمحا  یتشهب ، دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42602130-021  ، 42602300-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88500066-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   rotorkrotork مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7575

هنایار هنایار لانرتسکا   لانرتسکا مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 7676

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 مالعتسا   مالعتسا

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5808204 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153215 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
hdmi لباک یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/07/27 نایاپ :  خیرات 

:: 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

اتید5807061 چیئوس  هکبش -  تحت  شخپ  طبض و  هاگتسد  لانرتسکا -  کسیددراه  تباث -  نیبرود 
هنایار هکبش 

هحفص 58) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5807284 حرش  هب  یتاعالطا  کناب  هرواشم  تامدخ  دیرخ  هحفص 18)تساوخرد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5807645 تادنتسم  حرش  هب   F5 هاگتسد یکدی  تاعطق  هحفص 18)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسرامیب5807692 هنایار  ینابیتشپ  دحاو  هحفص 18)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

hdmihdmi لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5807021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییایرد ییورین  یادهش  نابایخ  ینرق و  هارگرزب  ریسم  تیاده  یاهولبات  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005701000253 زاین :  هرامش 

رهشوب ردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد یداهنشیپ  تمیق  هئارا  ینوناق و  سردآ  دیق   ) تسا یمازلا  دانسا  لیذ  راکنامیپ  روآ  دهعت  یاضما  رهم و  تسویپ و  مرف  رد  جردنم  دانسا  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( تسا یمازلا  مالعتسا  مرف 

7515988338 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ردنب  یرادرهش  یراولد  یلع  سیئر  هکلف  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33340571-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333333-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هارگرزب هارگرزب ریسم   ریسم تیاده   تیاده یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7878

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5807211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتشوش ناتسرهش  هزوح  یکیفارت  تازیهجت  مئالع و  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000344000016 زاین :  هرامش 

رتشوش یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

رتشوش ناتسرهش  هزوح  یکیفارت  تازیهجت  مئالع و  بصن  1 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

رتشوش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  تمیق  زیلانآ   • :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یمن  یسررب  یداهنشیپ  تمیق  هناماس ، رد  تمیق  زیلانآ  ندوبن  تسویپ  تروص  رد  •

.تسا دادرارق  کفنیال  ءزج  یمومع  طیارش  •
.دوش یم  هتفرگ  همان  تنامض  دوش و  یم  ماجنا  دادرارق  داقعنا  •

.دوش یمن  دقعنم  دادرارق  صخش  اب  •

6451997168 یتسپ :  دک  رتشوش ،  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  یدهلا  ملع  کرهش  رتشوش  رتشوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36220805-061  ، 36225522-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36225522-061 :: 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

رهش5806748 حطس  یریوصت  شیاپ  یاه  نیبرود  هحفص 23)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رتشوش رتشوش ناتسرهش   ناتسرهش هزوح   هزوح یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   مئالع   مئالع بصن   بصن ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یعامتجا نیمات  هاگنامرد 21   :: 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   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5806885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتوم.تسا هدش  تبث  هنومن  دک  ناریا  یگنهامه 09128575759.  . تاقلعتمو بصن  هارمهب  یقرب  هرک  رک  ددع  تخاس 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم ادودح.یتناراگ 30  یارادو  کی  هجرد  تاقلعتمو 

1101094552000011 زاین :  هرامش 
یعامتجا نیمات  هاگنامرد 21  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
رتم 30 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داتو بصن  زادعب  تخادرپ  نمضرد.ناگیار  لاسرا.رتم  ادودح 30  ددع   4 .دشابیم همیمض  ژارتمو  هشقن  روتسدو  طیارش.یمازلا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هطوبرم سانشراک 

1586845418 یتسپ :  دک  کالپ 55 ،  یقرش  یریدقت  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  سودرف  راولب  هیقداص  مود  هکلف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44969284-021  ، 44073399-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44073399-021 :: 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

لباز هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5806918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  ینیمز  ینمیا  هنایشآ  برد  متسیس  باب  بصنو 5 دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090328000007 زاین :  هرامش 

لباز هاگدورف  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

باب 5 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

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

قیرط زا  قوف  هژورپ  دوشیم  ماجنا  یرادا  لحارم  زا  سپ  نآ  هنیزه  تخادرپ  دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  بصن  ژاتنوم و  هیلخت  لمح  یریگراب ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هئارا  روتکاف  شیپ  ددرگ  یراذگراب  دات و  کرادم  ددرگیم  ماجنا  دادرارق  داعقنا 

9861655959 یتسپ :  دک  لباز ،  هاگدورف  هاگدورف -  راولب  لباز -  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32225033-054  ، 32228883-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235401-054 :: 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

تاقلعتمو تاقلعتمو بصن   بصن هارمهب   هارمهب یقرب   یقرب هرک   هرک رکرک   ددع   ددع   44 تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 8080

تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط ینیمز   ینیمز ینمیا   ینمیا هنایشآ   هنایشآ برد   برد متسیس   متسیس باب   باب 55 بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هبعش 17  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5806961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیاب دیدزاب  مرف  دشابیم و  یمازلا  دیدزاب  جراخم  هیلک  لمح و  بصن و  یاه  هنیزه  اب  هارمه  یدالوف  یا  هرکرک  برد  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ تسویپ 

1101090120000016 زاین :  هرامش 
نارهت هدفه  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   4x2/5 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشابیم یلا 16 حبص  تعاس 8  زا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1391933111 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هبعش 17 این  نومزآ  دیهش  مود  همیب  جرک خ  صوصخم  هداج  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44656494-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44644147-021 :: 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

دیاب دیاب دیدزاب   دیدزاب مرف   مرف وو   دشابیم   دشابیم یمازلا   یمازلا دیدزاب   دیدزاب جراخم   جراخم هیلک   هیلک وو   لمح   لمح وو   بصن   بصن یاه   یاه هنیزه   هنیزه اباب   هارمه   هارمه یدالوف   یدالوف یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ تسویپ   تسویپ

8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناروگنا یور  برس و  عمتجم  یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناجنز - 

ناجنز 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

5807294 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا مرف  طیارش  حرش و  اب  قباطم  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  لماک  کپ  هارمه  هب  دنبهار  هاگتسد  دیرخ 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ دادرارق  سیونشیپ  ءاهب و 

1201020007000025 زاین :  هرامش 
ناجنز ناروگنا    یور  برس و  عمتجم  یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتسویپ دادرارق  سیونشیپ  ءاهب و  مالعتسا  مرف  طیارش  حرش و  اب  قباطم  - 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

یرس  1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

ناشنهام رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن تبث  هناماس  رد  یتساوخرد  تامدخ  مالقا و  یارب  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  یلک  تمیق  کی  هدننک  نیمات  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  یتسویپ  یاه  مرف  دادرارق و  سیونشیپ  قاصلا  تاحفص و  مامت  دات  لیمکت ، - 2

.دامن لصاح  سامت  هرامش 024-36526614  اب  زاین  تروص  رد  - 3

4513886615 یتسپ :  دک  هعطق 2804 ،  مهدزای -  مئاق  شبن  نادنمراک -  کرهش  هداج  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

91001819-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440308-024 :: 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

متسیس متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت لماک   لماک کپکپ   هارمه   هارمه هبهب   دنبهار   دنبهار هاگتسد   هاگتسد   88 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لقن لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
روشک

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5807300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف هصخشم  داعبا و  هب  یگنیکراپ  یا  هرکرک  برد  هرقف  راهچ  هیلخت  یریگراب و  تازیهجت و  دیرخ  لمح و  بصن و  ارجا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ

1201001004000085 زاین :  هرامش 
روشک لقن  لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

.دشاب یم  تسویپ  داعبا  حلاصم و  هیلک  - 
یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دافم طیارش و  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1487673486 یتسپ :  دک  یبرغ ،  شرآ  شبن  راشفا  دیرف  یدرگتسد خ  دیهش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22275199-021  ، 22904766-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22262019-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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 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

5806670 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگنیکراپ یگنیکراپ یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد هرقف   هرقف راهچ   راهچ هیلخت   هیلخت وو   یریگراب   یریگراب وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ وو   لمح   لمح وو   بصن   بصن وو   ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 8484

 - - یسکلف یسکلف سنج   سنج قرب   قرب هلول   هلول راد -  -  راد هوزر   هوزر هرهم   هرهم وو   چیپ   چیپ کرکر -  -  دربراک   دربراک تینوی   تینوی   88 لنپ   لنپ نیبرود -  -  نیبرود صوصخم   صوصخم لباک   لباک  ) ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
(( تلاب تلاب هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بصن هنیزه  تاقلعتم و  اب  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094840000142 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
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 
نامرک لباک  رز  هدنزاس  عجرم  لباک  رز  یتراجت  مان  یرتم  لوط  هرقرق  یدنب  هتسب  عون   mm^2 0/75 عطقم حطس  یسم  هتشر  ناشفا 2  قرب  لباک  الاک :  مان 

رتم 250 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 

.دامن هعلاطم  ار  تسویپ  یاهلیاف  تاعالطا  امتح  تمیق  تبث  زا  لبق  افطل  مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دورد ساپس و 

6316856591 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یرادرهش  یرادرهش  نابایخ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ   :: 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 12 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5807061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاهب  مالعتسا  طیارش  ینف و  تاصخشم  قبط  تباث  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091931000127 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیمارپ یتراجت  مان   VTrak M210p لدم  TB 8 تیفرظ  SCSI U320 لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

ریوصت نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   ODIN یتراجت مان   OD-NP3336 لدم هلاناک  هکبش 36  تحت  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
شیوپ هدننک  هضرع  عجرم   ODIN یتراجت مان   OD-VPI326-36P لدم  POE تیلباق اب   WDR 128 db اب لسکیپاگم  هس  سکاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریوصت نایار 
هاگتسد 23 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
یتراجت مان   OD-VPI325-35MLPVS لدم  POE تیلباق اب  WDR 128 db اب زیاروتوم  زنل  لسکیپ  اگم  هس  هکبش  تحت  لادنو  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریوصت نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   ODIN
هاگتسد 19 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   KDT یتراجت مان   KDT-802H3 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مادقا تمیق  هئارا  هب  تبسن  نآ  ساسارب  یتسیاب  ناگدننک  نیمات  هدیدرگ و  همیمض  ینف  تاصخشم  یدنب و  هتسب  طیارش  اهب  مالعتسا  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یعقاو  ریغ  دکناریا  .دنیامن  یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هارمهب  هدومن و  ءاضما  رهم و  ار  روکذم  کرادم  هدومن و 

5719996746 یتسپ :  دک  یولوم ،  راولب  هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31998602-044  ، 33479228-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33479178-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس هکبش -  -  هکبش تحت   تحت شخپ   شخپ وو   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد لانرتسکا -  -  لانرتسکا کسیددراه   کسیددراه تباث -  -  تباث نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت بونج  بعش  روما  هرادا  ناریا - یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5807186 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  تسویپ  رد  یلک  تساوخرد   ) نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003165000101 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  نارهت  بونج  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
( دشاب یم  تسویپ  رد  یلک  تساوخرد   ) نیبرود - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  85 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 / هدنشورف اب  لاسرا  هنیزه   / تسیمازلا روتکاف  شیپ  رودص   / کناب ناسانشراک  هیدات  زا  سپ  هیوست  تسیمازلا /  تسویپ  هب  هعجارم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1851943117 یتسپ :  دک  نارهت ،  بونج  بعشروما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  ناگدازا  زارتالاب  مالسا  نایئادف  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33891462-021  ، 33891451-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33891463-021 :: 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

درونجب هاگدورف  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 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

5807260 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط درونجب  یادهش  هاگدورف  تینما  تسارح و  تاعالطا  یروانف  تظافح  دحاو  یریوصت و  تراظن  زکرم  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ینف  تاصخشم 

1101001595000010 زاین :  هرامش 
درونجب هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

ینف تاصخشم  قبط  درونجب  یادهش  هاگدورف  تینما  تسارح و  تاعالطا  یروانف  تظافح  دحاو  یریوصت و  تراظن  زکرم  یرادهگن  ریمعت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسویپ

9416874841 یتسپ :  دک  درونجب ،  هاگدورف  یبرغ  یناقلاط  نابایخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31378029-058  ، 32325001-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32236574-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ ردرد   یلک   یلک تساوخرد   تساوخرد  ) ) نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع 8787

تسارح تسارح تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف تظافح   تظافح دحاو   دحاو وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن زکرم   زکرم یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 64   :: 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

5807552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتراجت مان   DS-7732 NI-k4 لدم هلاناک  لاتیجید 32  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض   NVR طبض هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
HIKVISION

1101091318000034 زاین :  هرامش 
ناویا اضر  ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 64 هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-7732 NI-k4 لدم هلاناک  لاتیجید 32  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض   NVR طبض هاگتسد  الاک :  مان 
میعن نیون  رتسگ  جاوما 

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

ناویا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  مالعا و  یتساوخرد  لدم  ساسا  رب  تمیق  .دشاب  یم  هدنرب  هدهع  رب  لمح  هنیزه  دشاب .  یم  ههامکی  رثکادح  یدقن و  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09184221452 هرامش  .دوش  تسویپ 

6941743835 یتسپ :  دک  جیسب ،  نابایخ  ناویا  ناویا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33232968-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232951-084 :: 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

HIKVIS IONHIKVIS ION  یتراجت یتراجت مان   مان   DS-7732  NI -k4DS-7732  NI -k4 لدم   لدم هلاناک   هلاناک   3232 لاتیجید   لاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ریواصت   ریواصت طبض   طبض   NVRNVR طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8989

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5807641 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NVR60-8-33-4KS3 لدم  DVR ردروکر هاگتسد  ددع  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاناک  32

1101004063000051 زاین :  هرامش 
لیبدرا یرادرهش  نارمع  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نایناریا ماک  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   SAMSUNG یتراجت مان   SRD-876DP1TB لدم لاتیجید   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

NVR60-8-33-4KS3 لدم  DVR ردروکر هاگتسد  ددع  کی  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هلاناک  32

دوش یراذگراب  روتکاف  نفلت و  هرامش  دشاب و  یتناراگ  یاراد  هدش و  هتساوخ  تساوخرد  قبط 

5615763693 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یرادرهش  نارمع  نامزاس  - یدمحم زردوگ  دیهش  نادیم  - رتشا کلام  نابایخ  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33632452-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33632450-045 :: 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

هلاناک هلاناک   NVR60-8-33-4KS3 32NVR60-8-33-4KS3 32 لدم   لدم   DVRDVR ردروکر   ردروکر هاگتسد   هاگتسد ددع   ددع کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجردوس داشیلک و  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   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5807721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض دوشرپ و  مالعتسا  تسیل  هعلاطم و  طیارش   . دامن مادقا  اهب  مالعتسا  قیرط  زا  یریوصت  شیاپ  تهج  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش تبث  هناماس  رد  لک  تمیق   . دوش
1101093421000016 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  ناجردوس  داشیلک و  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

ناجروالف رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8456136841 یتسپ :  دک  یرهطم ،  دیهش  نابایخ  ناجردوس  داشیلک و  ناجروالف ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37488000-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37484026-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5807812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرارق یط  بصن  هیهت و  تسویپ -  حرشب  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003665000036 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

روتکاف 1 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بیترت یتساوخرد  کرادم  تسویپ  نودب  تمیق  داهنشیپ  هب  .دشاب  یم  تسویپ  هب  طیارش  ریاس  تاصخشم و  .لیبدرا  یزکرم  هبعش  بصن  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  .دش  دهاوخن  هداد  رثا 

دک لیبدرا ،  ناتسا  نکسم  کناب  تریدم  نامتخاس  یمالسا  تاغیلبت  نامزاس  بنج  شترا  نادیم  جیسب و  نادیم  نیبام  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5615797384 یتسپ : 

33733290-045  ، 33733289-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33733266-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ تهج   تهج تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191

دادرارق دادرارق یطیط   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت تسویپ -  -  تسویپ حرشب   حرشب هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9292

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5807959 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  لیاف  اب  قباطم  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001205000239 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روپ یقت  نیورپ  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   SX650 لدم هتسبرادم  نیبرود  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سدنهم یاقآ  اب  سامت  ینف  تاعالطا  صوصخ  رد  دشابیم - هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  - ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  تسا - هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز 09131290510 یدنام 

8164676473 یتسپ :  دک  وجاوخ ،  لپ  یوربور  هناخ  هنآ  راولب  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36615360-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36615366-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  یقرش  بونج  بالضاف  بآ 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 09 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5807964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نزاخم اههاچ و  تاسیسات  کینورتکلا  تظافح  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001513000106 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یقرش  بونج  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا کالفا  سرگاز  یروانف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   GSMV 1 لدم نکاما  لارتناس  ریگ  دزد  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ءاهب  مالعتسا  کفنیال  ءزج  تسویپ  دک  ناریا  هارمه  هب  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3371813513 یتسپ :  دک  تلود ،  نابایخ  تارادا ،  عمتجم  نهآ ،  هار  نادیم  نیمارو ،  نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36270015-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36270016-021 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9393

نزاخم نزاخم وو   اههاچ   اههاچ تاسیسات   تاسیسات کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9494

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش5806748 حطس  یریوصت  شیاپ  یاه  نیبرود  هحفص 23)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

لیدبت5807151 شیف  - تازیهجت لباک  روتبادآ  تکوس  یریوصت -  تراظن  متسیس  هب  طوبرم  تاعطق 
لرتنک تومیر  روتارنژ -  نف  تمس  هعطق  گنیزوه  هعطق -   IC یریوصت -  یتوص و  متسیس 

هخاش لیدبت 3  گالپ  یلرتنک -  یاه  متسیس  ماخ  لرتنک  تومیر  یلرتنک -  یاه  متسیس  ماخ 
قرب هخاش  هب 2 

هحفص 23) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هارمه5808217 هنایار  دیلوت -  طخ  گنیروتینام  هحفص 23)هاگتسد  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاگ تفن و  هنیمز  رد  لاعف  لحاس  ایرد  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

DAR-AWZ-CB1024 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ رون   :: عبنم خیراتعبنم ات  رثکادح   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5807453 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزلف هزاس  هلوس New Workshop & Maintenance Building و  یزلف و  تلکسا  بصن  تخاس و  هیهت  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیدایم تشادهگن  هعسوت و  حرط  هژورپ  هب  طوبرم  زاوها 2-3-5 2 یتفن  یاهنادیم  هژورپ  زاوها 2 و 3  دلوفینم   PIPESLEEPER و ACCESSPLATFORM

زاوها 235 یرامسآ 

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهعرب  یهگآ  جرد  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناگداپ ادخهد - ) رکشین  هداج   ) گرزب یسامخ  نابایخ  تمالس ، ناتسرامیب  بنج  کشمیدنا ، زاوها -  میدق  هار  سیلپ  زاوها ، ناتسزوخ  ناتسا  : سردآ  :: سردآ سردآ
( تاصقانم اهدادرارق  دحاو   ) لحاس ایرد  هسسوم  س - )  ) ارهزلا ییایرد  یورین 

9-02122502408 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: ahwaz235.ict@daryasahel.comسکف 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

5807453New Workshop & هلوس یزلف و  تلکسا  بصن  تخاس و  هیهت  تایلمع  یراذگاو 
PIPESLEEPER و ACCESSPLATFORM یزلف هزاس  Maintenance Building و 

هحفص 66) )  accessaccess

یزلف یزلف هزاس   هزاس وو     New Workshop & Maintenance BuildingNew Workshop & Maintenance Building  هلوس هلوس وو   یزلف   یزلف تلکسا   تلکسا بصن   بصن وو   تخاس   تخاس هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
PIPESLEEPERPIPESLEEPER وو     ACCESSPLATFORMACCESSPLATFORM

9595
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(( 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 دادعت  22   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رنه ناتسگنهرف   :: 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

5807046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DS-7116HQHI K1 لدم نژیو  کیاه  دنرب   dvr هاگتسد ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شفنب نرتسو   1T دراه ددع  ود 

1101005001000027 زاین :  هرامش 
رنه ناتسگنهرف  هدننک :  رازگرب 

تناسای هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HIKVISION یتراجت مان   DS-8016 HD-SL لدم لاناک  عون 16   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
این ینسحم  نسحم  هدننک  هضرع  عجرم  لاتیجید  نرتسو  یتراجت  مان   WD10EZEX BLUE لدم  TB 1 تیفرظ هنایار  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

DS-7116HQHI K1 لدم نژیو  کیاه  دنرب   dvr هاگتسد ود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
فنب نرتسو   1T دراه ددع  ود 

1767654843 یتسپ :  دک  کالپ 1552 ،  میلگ - شرف  بنج  یناقلاط - عطاقت  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66954200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66957813-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

dvr :: 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

نرتسو5807046  1T دراه ددع  ود   DS-7116HQHI K1 لدم نژیو  کیاه  دنرب   dvr هاگتسد ود 
شفنب

هحفص 67) )  dvrdvr

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

هلاناک5807641  NVR60-8-33-4KS3 32 لدم  DVR ردروکر هاگتسد  ددع  کی  هحفص 58)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

5807552DS-7732 لدم هلاناک  لاتیجید 32  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض   NVR طبض هاگتسد 
HIKVISION یتراجت مان   NI-k4

هحفص 58) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

شفنب شفنب نرتسو   نرتسو   11 TT دراه   دراه ددع   ددع ودود     DS-7116HQHI  K1DS-7116HQHI  K1 لدم   لدم نژیو   نژیو کیاه   کیاه دنرب   دنرب   dvrdvr  هاگتسد هاگتسد ودود   ناونع : : ناونع 9696

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس5806726 قاتا  تهج   fm200 زاگ اب  قیرح  مالعا  ءافطا و  متسیس  بصن  هحفص 11)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تهج5807359 دشابیم ) هباشم  دکناریا   ) Fire and Gas Protection System/input module
.ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  یتساوخرد  یالاک  یهدهاشم 

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/020 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  جرد  زا  سپ  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  ود  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5807033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک سسکا  تازیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  78/594/372/000 دروارب غلبم 

لایر نیمضت 3/929/718/600  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مشش هاگشیالاپ  دیرخ  هرادا  الاک ، روما  نامتخاس  یاهزاف 15 و 16و  یبونج ، سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع ، ناتسرهش  هب  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: Www.setadiran.ir-WWW.SFGC-IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرون5807013 ربیف  درک  چپ   - تنیپ هحفص 35)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لرتنک5807033 سسکا  هحفص 68)تازیهجت  سسکا  ( سسکا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاقلعتم5807062 روتینام و  هارمه  هب  ناوخ  کالپ  هحفص 18)هاگتسد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

لرتنک لرتنک سسکا   سسکا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9797

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 " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

تاقلعتم5807062 روتینام و  هارمه  هب  ناوخ  کالپ  هحفص 18)هاگتسد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تعرس5806793 فلخت  تبث  یاه  هناماس  زا  ینابیتشپ  یرادرب و  هرهب  بصن ، تازیهجت ، هحفص 14)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  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 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

5807039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  صوصخم  تقرس  دضو  قیرح  دض  برد  بصنو  ارجاو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004047000153 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب زین  یلبق  برد  ندروا  رد  هک  دشابیم  بصن  یبوچ  برد  رضاح  لاح  رد  دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  برد  بصنو  لمح  دیرخ  زا  دراوم  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تسویپ  برذ  لماک  تاصخشم  دشابیم  هدنک  نیمات  هدهع 

1713934871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یرتسگداد  هارراهچ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37225351-077  ، 33341755-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341749-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

رورس رورس قاتا   قاتا صوصخم   صوصخم تقرس   تقرس دضو   دضو قیرح   قیرح دضدض   برد   برد بصنو   بصنو ارجاو   ارجاو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898

راجفنا راجفنا دضدض   میسقت   میسقت هبعج   هبعج  - - یتعنص یتعنص جنسامد   جنسامد  - - قیرح قیرح دضدض   ونان   ونان قیاع   قیاع  - - گنس گنس مشپ   مشپ یایا   هلول   هلول قیاع   قیاع قرب -  -  قرب لباک   لباک  - - هاگتسیا هاگتسیا رتیه   رتیه تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع
یقرب یقرب ریش   ریش  - - یراوید یراوید ژافوش   ژافوش جیکپ   جیکپ دربراک   دربراک هلعش   هلعش روسنس   روسنس یقرب - - یقرب ریش   ریش -- یتعنص یتعنص لیتسا   لیتسا جنسراشف   جنسراشف  - - یتعنص یتعنص لیتسا   لیتسا مامت   مامت جنسراشف   جنسراشف --

9999

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5807125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ مالعتسا  لیاف  تاصخشم  قبط  ملق )  دادعت 21   ) هاگتسیا رتیه  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم یتساوخرد  یالاک  هباشم  یمالعا  دک  ناریا 

1101092586000217 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاهلباک هدنزاس  عجرم   m 1000 هرقرق  PVC قیاع سنج   2x2/5 NYY-RM دک  2x2/50 mm^2 عطقم حطس  سم  یداه  سنج   NYY-RM قرب لباک  الاک :  مان 
یدنق دیهش  یتارباخم  یاهلباک  هدننک  هضرع  عجرم  یدنق  دیهش  یتارباخم 

هرقرق 50 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

ایسآ هرابرس  مشپ  کنیرش  هتسب   mm 25 تماخض  in 2\1 زیاس گنس  مشپ  یا  هلول  قیاع  الاک :  مان 
هتسب 5 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
نارهت نفونان  ششوپ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   kg 3/8 نلاگ قیرح  دض  ونان  قیاع  الاک :  مان 

نلاگ 1 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

الیا سراپ  یناگرزاب  یتامدخ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HERTH یتراجت مان   PT100 لدم یتعنص  جنسامد  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
زوریپ لامش  یزاس  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   EJB10 ینف هرامش  راجفنا  دض  میسقت  هبعج  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

تعنص ناگنس  هدننک  هضرع  عجرم   SANGAN یتراجت مان   mm 63 لوط  PG18 A لدم یتعنص  لیتسا  مامت  جنسراشف  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
تعنص ناگنس  هدننک  هضرع  عجرم   SANGAN یتراجت مان   mm 100 لوط  PG13-DPG لدم یتعنص  لیتسا  جنسراشف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

یبیقن اضردیس  هدننک  هضرع  عجرم   CASTEL یتراجت مان  یتعنص  هناخدرس  یقرب 3\8  ریش  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
ایسآ زاگ  ارگآ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  زاگ  ارگآ  یتراجت  مان   victoria لدم یراوید  ژافوش  جیکپ  دربراک  هلعش  روسنس  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

یبیقن اضردیس  هدننک  هضرع  عجرم   CASTEL یتراجت مان  یتعنص  هناخدرس   in 2\1 یقرب ریش  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسویپ مالعتسا  لیاف  تاصخشم  قبط  ملق )  دادعت 21   ) هاگتسیا رتیه  تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یتساوخرد  یالاک  هباشم  یمالعا  دک  ناریا 

.دشابیم تسویپب  الاک  یسرزاب  هنماد  مالعتسا و  طیارش  مالعتسا و  لیاف 
هارمه 09232078487 هرامش 

7175957111 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  زاگ  تکرش  ضوح - خاب  شبن  لالقتسا - راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8209000-0713  ، 8209443-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 102 ھحفص 70 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nwrv2pf6m8gfx?user=37505&ntc=5807125
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5807125?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5807289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

خروم تعاس 10  دیدزاب  نامز  تسویپ  لیاف  رد  هدش  مالعا  تاصخشم  دادعت و  ساسا  رب  یناشن  شتآ  لوسپک  تاریمعت  زراش و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09196488782 نفلت  27/7/1401
1101000005000178 زاین :  هرامش 

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو  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 1 دادعت : 

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

ددرگ یم  یقلت  هدننک  نیمات  فارصنا  یراذگراب  مدع  هدوب و  یمازلا  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1631713461 یتسپ :  دک  تاطابترا ،  ترازو  یزکرم  نامتخاس  یسودق -  دیهش  هارراهچ  زا  رتالاب  یتعیرش - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88114006-021  ، 88114005-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88429279-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

تاصخشم5806493 قبط  (FLEXES متسیس لنپ  هدننکرارکت  ) ریذپ سردآ  قیرح  نالعا  متسیس 
تسویپ هنومنو 

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

روانش5806626 فقس  نزخم  قیرح 27  یافطا  نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هحفص 11)یحارط ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس5806726 قاتا  تهج   fm200 زاگ اب  قیرح  مالعا  ءافطا و  متسیس  بصن  هحفص 11)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

عیزوت5806970 قوفو  لاقتنا  یاه  هاگتسیا  قیرح  ءافطا  یاه  لوسپک  کیتاتسا  وردیه  هحفص 30)تست  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس5807039 قاتا  صوصخم  تقرس  دضو  قیرح  دض  برد  بصنو  ارجاو  هحفص 11)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

جنسامد5807125  - قیرح دض  ونان  قیاع   - گنس مشپ  یا  هلول  قیاع  قرب -  لباک   - هاگتسیا رتیه  تاعطق 
لیتسا جنسراشف   - یتعنص لیتسا  مامت  جنسراشف   - راجفنا دض  میسقت  هبعج   - یتعنص

یقرب ریش   - یراوید ژافوش  جیکپ  دربراک  هلعش  روسنس  یقرب - ریش  - یتعنص

هحفص 11) قیرح  ( قیرح

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

یناشن5807289 شتآ  لوسپک  تاریمعت  هحفص 11)ژراش و  قیرح  ( قیرح

یناشن یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک تاریمعت   تاریمعت وو   ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 100100
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تهج5807359 دشابیم ) هباشم  دکناریا   ) Fire and Gas Protection System/input module
.ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  یتساوخرد  یالاک  یهدهاشم 

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5808037P/F تسویپ -  مالعتسا  قباطم  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  یکدی  تاعطق  ددع  دیرخ 2 
"FIRE & GAS PROTECTION SYS " HOW

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یزاگ5808282 هاگورین  قیرح  ءافطا  هحفص 30)هژورپ  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

نزاخم5807964 اههاچ و  تاسیسات  کینورتکلا  تظافح  مزاول  هحفص 58)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسا5807773 هباشم  دک  ناریا   HEAT DETECTOR هحفص 30)دیرخ قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5808057THERMOQUEST رتم ورتکلا  روتکتد و  هحفص 30)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رهشمالسا 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 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

5807569 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

واضما واضما  ، ، لیمکت لیمکت  ، ، تنیرپ تنیرپ تیاسزا   تیاسزا دیاب   دیاب هکهک   7872678726 هرامش   هرامش مالعتسا   مالعتسا نتم   نتم ردرد   هدش   هدش رکذ   رکذ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم دیاب   دیاب یداهنشیپ   یداهنشیپ تمیق   تمیق ناونع : : ناونع
دشاب دشاب ددرگ   ددرگ یراذگراب   یراذگراب تیاس   تیاس ردرد   انیع   انیع وو   هدیدرگ   هدیدرگ رومهمم   رومهمم

10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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واضما  ، لیمکت  ، تنیرپ تیاسزا  دیاب  هک  هرامش 78726 مالعتسا  نتم  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  قباطم  دیاب  یداهنشیپ  تمیق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب ددرگ  یراذگراب  تیاس  رد  انیع  هدیدرگ و  رومهمم 

1101090320000040 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رهشمالسا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رهلک همطاف  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  سکوب  رکیپسا  یتراجت  مان   SF-PA15-4A 40HM لدم یتوص  متسیس  وگ  دنلب  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
یهلا نیسح  دادرهم  هدننک  هضرع  عجرم   TANDBERG یتراجت مان   1700mxp لدم سنارفنک  یرادرب  ریوصت  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

انرو نیپساک  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   POLYCOM یتراجت مان   HDX MICA لدم میسیب  نوفورکیم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DSL4P15E لدم  UTP CAT5e روتکناک الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

ناریدام عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریدام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   KD-85X85J لدم  in 85 زیاس  LED نویزیولت الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
کینورتکلا نایناب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PANASONIC یتراجت مان   RP-CHES30E لدم  HDMI لباک الاک :  مان 

ددع 80 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  . DELTA ELECTRONIC Co هدنزاس عجرم   in 7 زیاس  DOP-B07S201 لدم تاجناخراک  دیلوت  طخ  دربراک  یتعنص   LCD روتینام الاک :  مان 
HMI-HUMAN MACHINE INTERFACE یتراجت مان  روپ  تلادع  دیمح 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

یسابع رمق  هدننک  هضرع  عجرم  رگنیرهب  یتراجت  مان   PODCASTUDIO لدم هنایار  ادص  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
طابترا زادنا  مشچ  هدننک  هضرع  عجرم   BOSCH یتراجت مان   VDA-832FHD-WMT لدم راوید  یور  بصن  لباق  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

یوابرغ میرم  هدننک  هضرع  عجرم  نیاتشا  نتخیل  هدنزاس  روشک   NEUTRIK یتراجت مان   N3 لدم یتوص  متسیس  هعطق  روتکناک  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدیدرگ و رومهمم  واضما   ، لیمکت  ، تنیرپ تیاسزا  دیاب  هک  هرامش 78726 مالعتسا  نتم  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  قباطم  دیاب  یداهنشیپ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب ددرگ  یراذگراب  تیاس  رد  انیع 

3313778468 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  یزکرم  نامتخاس  ، مظاک یسوم  ماما  نابایخ  شبن  ، جیسب راولب  ، رهشمالسا رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56344010-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56344010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  لامش  قرب  یورین  عیزوت  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 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

5808183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  تسیل  قبط  نزیوومرت -  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005630000157 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  لامش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زربلا دهم  نیرز  هدننک  هضرع  عجرم   FLUKE یتراجت مان   TI10 لدم یتعنص  یفارگومرت  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناریش 03431251182 سدنهم  ینف  لاوس  دوش  یرازگراب  هدننک  نیمات  کرادم  اب  هارمه  ددجم  لیمکت و  امتح  امتح  امتح  مالعتسا  هخسن  هس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7617891187 یتسپ :  دک  .ریناوت ،  نابایخ  وجاوخ  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32520003-034  ، 32520501-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520729-034 :: 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

هوزر5806670 هرهم  چیپ و  کر -  دربراک  تینوی  لنپ 8  نیبرود -  صوصخم  لباک   ) هتسب رادم  نیبرود 
( تلاب هتسب  رادم  نیبرود  یسکلف -  سنج  قرب  هلول  راد - 

هحفص 58) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رهش5806748 حطس  یریوصت  شیاپ  یاه  نیبرود  هحفص 23)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تروپ5806807 چیئوس 8  ، لباک ، هحفص 35)نیبرود هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

اتید5807061 چیئوس  هکبش -  تحت  شخپ  طبض و  هاگتسد  لانرتسکا -  کسیددراه  تباث -  نیبرود 
هنایار هکبش 

هحفص 58) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هنایاپ5807163 هطوبرم  تازیهجت  هتسبرادم و  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هیهت ، هحفص 18)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5807186( دشاب یم  تسویپ  رد  یلک  تساوخرد   ) هحفص 58)نیبرود هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5807552DS-7732 لدم هلاناک  لاتیجید 32  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض   NVR طبض هاگتسد 
HIKVISION یتراجت مان   NI-k4

هحفص 58) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

نزیوومرت نزیوومرت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دیاب5807569 هک  هرامش 78726 مالعتسا  نتم  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  قباطم  دیاب  یداهنشیپ  تمیق 
دشاب ددرگ  یراذگراب  تیاس  رد  انیع  هدیدرگ و  رومهمم  واضما   ، لیمکت  ، تنیرپ تیاسزا 

هحفص 18) نیبرود  ( نیبرود

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

دادرارق5807812 یط  بصن  هیهت و  تسویپ -  حرشب  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 58)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5807959 یاه  لیاف  اب  قباطم  هتسب  رادم  هحفص 58)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نزیوومرت5808183 هحفص 18)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هاشنامرک ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003384000168 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5807972 :: هرازه هرازه :: 1401/08/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم ) اب   ) شیامن هدرپ  روتکژورپ و  اتید  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاشنامرک  ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

( تاقلعتم اب   ) شیامن هدرپ  روتکژورپ و  اتید  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,275,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/11/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هاشنامرک ناتسا  سرادم  یزاسون  لک  هرادا  تضهن  ریاشع خ  خ   ، 6714716877 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ اتید   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

شیامن5807972 هدرپ  روتکژورپ و  اتید  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هحفص 75)هصقانم  روتکژورپ  ( روتکژورپ اتید   اتید

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

شیامن شیامن هدرپ   هدرپ وو   روتکژورپ   روتکژورپ اتید   اتید یایا   هلحرم   هلحرم ودود   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 103103

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5806620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قباطم  داباهم  ناتسرامیب  زاس  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000247000112 زاین :  هرامش 

داباهم نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لوئسم داتو  بصنو  لیوحت  زا  دعب  تخادرپ  - ناتسرامیب رد  بصنو  لیوحت  - تسا یمازلا  یتسویپ  طیارش  تیاعر  - یتلود نانکراک  تالماعم  عنم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- تسا یمازلا  یداهنشیپ  تمیقو  زوجم  یراذگراب  - دشاب یم  یدقن  ینف 

 : یتسپ دک  داباهم ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  یبونج  علض  روپ  هللادبع  دیهش  راولب  داباهم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5913754841

42226277-044  ، 42223500-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42226464-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا هکرابم  دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدننک نیمات  ییاسانش  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ایوپ داصتقا   :: عبنم :: 1401/08/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5807389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کهآ هریخذ  نزاخم  هتاردیه و  کهآ  دحاو  یزاس  هریخذ  تیفرظ  شیازفا  هژورپ  بصن  تخاس و  یسدنهم ، یحارط ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ماجنا هب  ار  کهآ  هریخذ  نزاخم  هتاردیه و  کهآ  دحاو  یزاس  هریخذ  تیفرظ  شیازفا  هژورپ  بصن  تخاس و  یسدنهم ، یحارط ، تایلمع  ماجنا  دراد  رظن  رد  - 

دناسر

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

یاهدادرارق دحاو  فکمه  هقبط  یزکرم  نامتخاس  هکرابم  دالوف  تکرش  هکرابم  یتسپ 161  قودنص  ناهفصا  یبرغ  بونج  یرتمولیک   75 کرادم : لاسرا   :: سردآ سردآ
هعسوت

ینیدباع  03152733094 :: نفلت :: www.msc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 104104

کهآ کهآ هریخذ   هریخذ نزاخم   نزاخم وو   هتاردیه   هتاردیه کهآ   کهآ دحاو   دحاو یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تیفرظ   تیفرظ شیازفا   شیازفا هژورپ   هژورپ بصن   بصن وو   تخاس   تخاس یسدنهم ، ، یسدنهم یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 105105

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا تمالس  همیب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 10هرامش  - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دزی باتفآ   :: عبنم 10عبنم تعاس  - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5808168 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/08/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

(storage) یزاس هریخذ  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

نفلت 02196881832 و 02196881816  1 کالپ ناشخرد  شبن  یلامش ، کمالف  نابایخ  کناویا ، راولب  برغ ، کرهش  : سردآ هصقانم  یاه  تکاپ  هئارا   :: سردآ سردآ

مان 88969737 و تبث  رتفد  سامت 02127313131 و  زکرم   :: نفلت نفلت
85193768

Www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاس5806620 هریخذ  هحفص 75)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

کهآ5807389 دحاو  یزاس  هریخذ  تیفرظ  شیازفا  هژورپ  بصن  تخاس و  یسدنهم ، یحارط ،
کهآ هریخذ  نزاخم  هتاردیه و 

هحفص 75) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

5808168(storage) یزاس هریخذ  تازیهجت  هحفص 75)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( 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

متسیس5807294 یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  لماک  کپ  هارمه  هب  دنبهار  هاگتسد  یاهمتسیسدیرخ 8  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 54) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

5807445، اه یقرب  هلپ  اهروسناسآ ،  ) رفاسم لاقتنا  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  سیورس ،  یربهار ، 
( اهدنبهار

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 17) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هلاناک5807641  NVR60-8-33-4KS3 32 لدم  DVR ردروکر هاگتسد  ددع  کی  هحفص 58)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( storagestorage )) یزاس یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 106106

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

شرورپ شزومآ و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاساتهرامش حروم 1401/07/25  هبنشود  زور  زا   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
19

مدرم داصتقا   :: عبنم تعاسات 14عبنم  - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5806471 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/08/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

شرورپ شزومآ و  ترازو  شرورپو  شزومآ  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  هدیسرت  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

روشک یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004403000014 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5806883 :: هرازه هرازه :: 1401/08/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  رورس "  هاگتسد  یزادنا 4  هار  بصن و  دیرخ ،  هب  " تبسن  دراد  رظنرد  روشک  یتسیزهب  نامزاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا  هصقانم  طیارش  رد  جردنم  تاصخشم 

هصقانم رد  تکرش  تهج  مزال ،  کرادم  لیمکت  زا  سپ  مادقا و  هناماس  نیمه  قیرط  زا  ررقم  تلهم  رد  هصقانم  دانسا  تفایرد  تهج  دنناوت  یم  نایضاقتم  اذل 
.دنیامن  مادقا  ( تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس   ) هناماس نیمه  رد  نآ  یاه  لیاف  یراذگراب  هب  تبسن 

روشک  یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رورس هاگتسد  یزادنا 4  هار  بصن و  دیرخ ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

کالپ 1121 - رهشکراپ یلامش  علض   - شخب ضایف  نابایخ   ، 1114648814 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرورس یرورس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 107107

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد   44 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 108108

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 12 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5806951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003003000021 زاین :  هرامش 

هیریخ روما  فاقوا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
 ( لانیجروا وین  تسویپ  ( تاصخشم  قبط  - 

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

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

.ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5807081 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس هکبش و  یفرصم  مالقا  رگید  گیگ و  رورس 16  مر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002057 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایاپ زبس  نیمزرس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   PC3-14900R لدم  GB 16 تیفرظ  DDR3 1866 رورس مر  الاک :  مان 

ددع 46 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32710554-026  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HPHP  رورس رورس ناونع : : ناونع 109109

رورس رورس وو   هکبش   هکبش یفرصم   یفرصم مالقا   مالقا رگید   رگید وو   گیگ   گیگ   1616 رورس   رورس مرمر   ناونع : : ناونع 1101 10

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم هقطنم 7  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/07/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 9عبنم  - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5807147 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/07/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناخ  کچوک  ازریم  رورس و  سگرن و  ناتسوب  رباعم  تمرم  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ریاس  یدنب :  هقبط 

هبتر  لقادح  هتشر -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر دقاف  نامتخاس -  هینبا و  ناراکنامیپ - 

تفه هقطنم  یرادرهش  یماصتعا  نیورپ  هار  راهچ  شبن  یمالسا  یروهمج  راولب   :: سردآ سردآ

05131294794 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رال اضر  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5808038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دوش یراذگراب  هناماس  رد  ددرگ و  اضما  رهم و  روتکاف  شیپ   ) تسویپ تسیل  قبط  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092702000008 زاین :  هرامش 

رال ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دوش یراذگراب  هناماس  رد  ددرگ و  اضما  رهم و  روتکاف  شیپ   ) تسویپ تسیل  قبط  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431813133 یتسپ :  دک  ناضمر ،  یادهش  نابایخ  نامداد  رتکد  راولب  دیدجرهش  ناتسرال  سراف  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52268757-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52268756-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرورس5806471 تازیهجت  هحفص 78)دیرخ  رورس  ( رورس

رباعم رباعم تمرم   تمرم مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 11 11 1 1

(( دوش دوش یراذگراب   یراذگراب هناماس   هناماس ردرد   وو   ددرگ   ددرگ اضما   اضما وو   رهم   رهم روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ  ) ) تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رورس   رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رورس5806726 قاتا  تهج   fm200 زاگ اب  قیرح  مالعا  ءافطا و  متسیس  بصن  هحفص 11)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس5806883 هاگتسد  یزادنا 4  هار  بصن و  دیرخ ، یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 78)هصقانم  رورس  ( رورس

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

5806951HP هحفص 78)رورس رورس  ( رورس

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

رورس5807016 هکبش  هب  طوبرم  یفرصم  مالقا  9U و  هحفص 35)کر هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس5807039 قاتا  صوصخم  تقرس  دضو  قیرح  دض  برد  بصنو  ارجاو  هحفص 11)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

رورس5807081 هکبش و  یفرصم  مالقا  رگید  گیگ و  رورس 16  هحفص 78)مر  رورس  ( رورس

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

رباعم5807147 تمرم  هحفص 78)مالعتسا  رورس  ( رورس

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

رد5808038 ددرگ و  اضما  رهم و  روتکاف  شیپ   ) تسویپ تسیل  قبط  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا 
( دوش یراذگراب  هناماس 

هحفص 78) رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " 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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ناتسزوخ ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5806815 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ینف  تاصخشم  ءاهب و  مالعتسا  حرش  اب  قباطم  فلتخم  یاه  جنر  رد  هدننک  حیحصت  هاگتسد  راشف  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093377000255 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا ناهاپس  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   BD SENSORS هدنزاس عجرم   G 30.600 لدم گولانآ  یریگ  هزادنا  تازیهجت  راشف  روسنس  الاک :  مان 

ریگناهج
ددع 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب یم  دأت  دروم  ءاهب  مالعتسا  رد  لماک  روط  هب  تساوخرد  دروم  یاه  متیآ  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن اضما  رهم و  ار  تسویپ  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  تاحفص  یمامت  .2

دشاب ناریا  زاگ  یلم  رودنو  وزج  دیاب  امتح  هدننک  تکرش.ددرگ  یراذگراب  تادنتسم  هارمه  هب  زبس  دیرخ  درادناتسا  یهاوگ  . 3

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

34440071-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34441096-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فلتخم فلتخم یاه   یاه جنر   جنر ردرد   هدننک   هدننک حیحصت   حیحصت هاگتسد   هاگتسد راشف   راشف روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 113113

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 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

5807134 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ  . سکع هنومن  قبط   ) یلاناک aqs روسنس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000359 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
.دشاب یم  تسویپ  سکع  رد  تاصخشم  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  5 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دیهاوخ  لاطبا  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تروص  رد  .دوش  لاسرا  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : 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

84433571-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرب و هرهب  رظان  رواشم و   ) سراپ یژرنا  نیمات  قفا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( سراف جیلخ  قرب  هاگورین  تاریمعت 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5807160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف جیلخ  یزاگ  هاگورین   CH4 زاگ روسنس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ؛  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  رازه  دانسا 500 هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر هدرپس 180.000.000 

سراپ یژرنا  نیمات  قفا  تکرش  موس  هقبط  سروب  یاه  تکرش  رتافد  رداهب  قاروا  سروب  رالات  روپ  نیما  رصیق  راولب  دابا  تداعس  نارهت   :: سردآ سردآ

88699256 :: نفلت :: www.ssic.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یلاناک یلاناک aqsaqs روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 1141 14

سراف سراف جیلخ   جیلخ یزاگ   یزاگ هاگورین   هاگورین   CH4CH4  زاگ زاگ روسنس   روسنس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ؛  ؛  دیرخ ناونع : : ناونع 115115

هدهع هدهع هبهب   دصقم   دصقم رابنا   رابنا اتات   لمح   لمح هنیزه   هنیزه یرابتعا   یرابتعا دیرخ   دیرخ دشاب   دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا ینف   ینف یسررب   یسررب تهجالاک   تهجالاک هنومن   هنومن هئارا   هئارا ندش   ندش هدنرب   هدنرب تروصرد   تروصرد ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات

1161 16

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5807536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  یرابتعا  دیرخ 

1101092288003221 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کدی ادزم  تکرش  یتراجت  مان  نیباک  کت  ادزم 1600  تناو  خرچ  هعطق  خرچ  گنیر  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
نیون تعنص  نیئور  دیارپ  تسار  تمس  خرچ  لماک  قبط  الاک :  مان 

تس 20 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   SSANGYONG MOTORS یتراجت مان   E23 وسوم نامرف  هبعج  تسب  یکیتسال  شوب  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

انر ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  ونر  نویماک  خرچ  یپوت  هعطق  هرهم  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
زبس داهج  هدننک  هضرع  عجرم  روتکارت 3408  روتکژنا  ریز  هعطق  رشاو  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

رکاذ خیش  همطاف  هدننک  هضرع  عجرم   MOBIS یتراجت مان  ویر  توپاک  هعطق  هریگ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
مزاول تاعطق و  عیزوت  هیهت و  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  یکوزوس  هدنزاس  عجرم  اراتیودنرگ  یکوزوس  پچ  الاب  روتوم  هتسد  هعطق  هدنرادهگن  الاک :  مان 

( وکاسیا  ) وردوخ ناریا  یکدی 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
نیون تعنص  نیئور  هدننک  هضرع  عجرم  دیارپ  بقع  لماک  زمرت  تنل  الاک :  مان 

تس 5 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

هداز عیفر  دارمسیو  هدننک  هضرع  عجرم   B2000I نیباکود تناو  ادزم  زمرت  پاپوس  دربراک  هعطق  کیتسال  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قباطم  رظن  دم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

67725-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: 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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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5808125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  یرابتعا  دیرخ 

1101092288003230 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هژیو دنمس  نارهب   Lit 208 یزلف هکشب   75W80 کیتاموتا ریغ  وردوخ  هدند  نغور  الاک :  مان 
هکشب 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
هداز میمت  ماهس  هدننک  هضرع  عجرم   TK هدنزاس عجرم  دیارپ 141  روتوم  لغب  ظفاحم  هعطق  ینیس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

کدی ادزم  تکرش  یتراجت  مان  نیباک  کت  ادزم 1600  تناو  خرچ  هعطق  خرچ  گنیر  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
نیون تعنص  نیئور  دیارپ  تسار  تمس  خرچ  لماک  قبط  الاک :  مان 

تس 4 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   SSANGYONG MOTORS یتراجت مان   E23 وسوم نامرف  هبعج  تسب  یکیتسال  شوب  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

انر ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  ونر  نویماک  خرچ  یپوت  هعطق  هرهم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
نیون تعنص  نیئور  هدننک  هضرع  عجرم  دیارپ  بقع  لماک  زمرت  تنل  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

نیون تعنص  نیئور  هدننک  هضرع  عجرم  ویر  ولج  لماک  زمرت  تنل  الاک :  مان 
تس 8 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
هداز عیفر  دارمسیو  هدننک  هضرع  عجرم   B2000I نیباکود تناو  ادزم  زمرت  پاپوس  دربراک  هعطق  کیتسال  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قباطم  رظن  دم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

67725-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هدهع هدهع هبهب   دصقم   دصقم رابنا   رابنا اتات   لمح   لمح هنیزه   هنیزه یرابتعا   یرابتعا دیرخ   دیرخ دشاب   دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا ینف   ینف یسررب   یسررب تهجالاک   تهجالاک هنومن   هنومن هئارا   هئارا ندش   ندش هدنرب   هدنرب تروصرد   تروصرد ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات

1171 17

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

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

جنس5806757 هحفص 23)شاعترا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

فلتخم5806815 یاه  جنر  رد  هدننک  حیحصت  هاگتسد  راشف  هحفص 81)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

قیقد5807097 رازبا  تاعطق  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 7)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

جنسامد5807125  - قیرح دض  ونان  قیاع   - گنس مشپ  یا  هلول  قیاع  قرب -  لباک   - هاگتسیا رتیه  تاعطق 
لیتسا جنسراشف   - یتعنص لیتسا  مامت  جنسراشف   - راجفنا دض  میسقت  هبعج   - یتعنص

یقرب ریش   - یراوید ژافوش  جیکپ  دربراک  هلعش  روسنس  یقرب - ریش  - یتعنص

هحفص 11) قیرح  ( قیرح

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

یلاناک5807134 aqs هحفص 81)روسنس روسنس  ( روسنس

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

سراف5807160 جیلخ  یزاگ  هاگورین   CH4 زاگ روسنس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 81)دیرخ ؛  روسنس  ( روسنس

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

یرابتعا5807536 دیرخ  دشاب  یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد 
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه 

هحفص 81) روسنس  ( روسنس

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

یرابتعا5808125 دیرخ  دشاب  یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد 
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه 

هحفص 81) روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " 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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ینیمخ ماما  دادما  هتیمک   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 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

5806783 :: 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

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

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

2001001056000013 :: 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

5806864 :: هرازه هرازه :: 1401/08/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طساو  چیئوس  کسویک و  یاه  هاگتسد  ینابیتشپ  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

ینابیتشپ تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

لایر   11,040,000,000 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

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

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 118118

طساو طساو چیئوس   چیئوس وو   کسویک   کسویک یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1191 19

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا هداز  یجاح  دمحم  دیهش  یعامتجا  نیمات  کینیلک  ید   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5806968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  ربالاب  ینمیا  متسیس  لماک  یارجاو  هیهت  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکیناکم چیئوس  ورکیم  ینمیا و  یرس  تاقبط  تنگس  یاراد  تینل  موه  نامرف  ولبات  یدالوف -  لسکبرس  هارمه  هب  هرمن 10  لسکب  میس  رایش و  درگ 2  زره  هکف  لماش 

 ... و
1101091519000036 زاین :  هرامش 

زربلا هداز  یجاح  دمحم  دیهش  یعامتجا  نیمات  کینیلک  ید  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

جرک زربلا ،  لیوحت :  لحم 

زا تیحالص  یهاوگ  هئارا.تسا  راکنامیپ  هدهع  رب  ینوناق  تاروسکدریگیم  ماجنا  دادرارق  دقع  اب  دیرخ  تسیمازلا  تمیق  هئارا  زا  لبق  لحم  زا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یرازگراب  هناماس  رد  کرادم.تسیمازلا  روسناسآ  هیداحتا  زا  بسک  هناورپو  یعامتجاروماوراک  هرادا 

3183856661 یتسپ :  دک  یقرش ،   407 نابایخ رهشرهم  زاف 4  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33520008-026  ، 33506090-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33503757-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یمومع هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/13 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

bmi.ir :: عبنم تعاس 14عبنم ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5807110 :: هرازه هرازه تعاس 8:30دکدک    - 1401/08/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

طساو چیئوس  کسویک و  یاه  هاگتسد  ینابیتشپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نیمضت 11.040.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر دانسا 4.000.000  هنیزه 

نانکراک یرادا  روما  هناخریبد و  هریاد  یزادرپراک  لک  هرادا  ناریا  یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یسودرف  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربالاب ربالاب ینمیا   ینمیا متسیس   متسیس لماک   لماک یارجاو   یارجاو هیهت   هیهت وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 120120

طساو طساو چیئوس   چیئوس وو   کسویک   کسویک یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 12 112 1

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

5807236 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تنلپ  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنشابیم هباشم  اهدک  ناریا 

1101092484000188 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رد  روشک  عتارم  اهلگنج و  تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ناین  هدننک  هضرع  عجرم   NPB لدم  cm 60 قمع  U 45 عافترا دم  چیئوس  هیذغت  عبنم  تنلپ  متسیس  یرتاب  کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
کینورتکلا ناین  هدننک  هضرع  عجرم   NPD لدم  cm 60 قمع  U 45 عافترا دم  چیئوس  هیذغت  عبنم  تنلپ  متسیس   dc عیزوت کر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش جرد  هناماس  رد  سامت  یارب  نفلت  هرامش 

دوش  هداد  تمیق  اهتسیل  قبط 
دوش یراذگراب  هناماس  رد  امتح  روتکاف 

دوش  یراذگراب  هناماس  رد  لک  تمیق 
دوش هظحالم  تسویپ  تسیل 

دشابیم هباشم  دک  ناریا 

 : یتسپ دک  یزردوگ ، -  نابایخ  زانورس -  نابایخ  دازآ -  ورس  کرهش  رهشناکیپ -  یجورخ  رتمولیک 15 -  جرک -  نارهت  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1496813111

44787282-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787288-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

چیئوس5806783 نس  هاگتسد  ود  ینابیتشپ  بصن و  هحفص 86)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

تروپ5806807 چیئوس 8  ، لباک ، هحفص 35)نیبرود هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

طساو5806864 چیئوس  کسویک و  یاه  هاگتسد  هحفص 86)ینابیتشپ  چیئوس  ( چیئوس

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

ربالاب5806968 ینمیا  متسیس  لماک  یارجاو  هیهت  هحفص 86)تخاس و  چیئوس  ( چیئوس

دمدم چیئوس   چیئوس هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم تنلپ   تنلپ متسیس   متسیس یرتاب   یرتاب کرکر   ناونع : : ناونع 122122

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

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

اتید5807061 چیئوس  هکبش -  تحت  شخپ  طبض و  هاگتسد  لانرتسکا -  کسیددراه  تباث -  نیبرود 
هنایار هکبش 

هحفص 58) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

طساو5807110 چیئوس  کسویک و  یاه  هاگتسد  هحفص 86)ینابیتشپ  چیئوس  ( چیئوس

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

دم5807236 چیئوس  هیذغت  عبنم  تنلپ  متسیس  یرتاب  هحفص 86)کر  چیئوس  ( چیئوس

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

رطخ5807769 راون  روتروناکایدم -  لتیگیپ -  لنپ -  چپ  یرونربیف -  هحفص 35)لباک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ5807959 یاه  لیاف  اب  قباطم  هتسب  رادم  هحفص 58)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5807968sisco(ws-c2960c-8pc-s) -2 x dual uplink,lan base, ORIGINAL - چیئوس
.دشاب یم  هباشت  تهج  افرص  هدش  باختنا  دک  ناریا  ، NEW

هحفص 35) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ5808041 تسیل  ینف و  تاصخشم  قبط   rotork مالقا هحفص 35)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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لیبدرا یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5807330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هدنشورف  هدهع  هب  هریغو  بصن  لمح  هنیزه  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  هاگتسد ) کی   ) لاتیجید سنارفنک  متسیس  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یتناراگ  یاراد  یتسویپ  تاصخشم  قبط  دشاب 

1101001292000044 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   RESTMOMENT هدنزاس عجرم   RESTMOMENT یتراجت مان   RX-2305 لدم سنارفنک  یتوص  متسیس  الاک :  مان 
قیقحت ناروآون  یسدنهم 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد  ) یتسویپ تاصخشم  قبط  هاگتسد ) کی   ) لاتیجید سنارفنک  متسیس  - دشاب یم  لیبدرا  ناتسا  یموب  یاه  تکرش  صتخم  مالعتسا  نیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یتناراگ 

5619667691 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یا  هقطنم  بآ  تکرش  شترا ، نادیم  لیبدرا ، لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31746530-045  ، 33710001-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33714210-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تروپ5806807 چیئوس 8  ، لباک ، هحفص 35)نیبرود هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لیدبت5807151 شیف  - تازیهجت لباک  روتبادآ  تکوس  یریوصت -  تراظن  متسیس  هب  طوبرم  تاعطق 
لرتنک تومیر  روتارنژ -  نف  تمس  هعطق  گنیزوه  هعطق -   IC یریوصت -  یتوص و  متسیس 

هخاش لیدبت 3  گالپ  یلرتنک -  یاه  متسیس  ماخ  لرتنک  تومیر  یلرتنک -  یاه  متسیس  ماخ 
قرب هخاش  هب 2 

هحفص 23) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5807330( هاگتسد کی   ) لاتیجید سنارفنک  هحفص 90)متسیس  توص  ( توص

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

دیاب5807569 هک  هرامش 78726 مالعتسا  نتم  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  قباطم  دیاب  یداهنشیپ  تمیق 
دشاب ددرگ  یراذگراب  تیاس  رد  انیع  هدیدرگ و  رومهمم  واضما   ، لیمکت  ، تنیرپ تیاسزا 

هحفص 18) نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( هاگتسد هاگتسد کیکی    ) ) لاتیجید لاتیجید سنارفنک   سنارفنک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 123123
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تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5806472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  دروبیکو  سوم  اب  لماک  رتویپماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2035 رتنیرپ

ic27f390hfm گنوسماس روتینام 
یعیبر یاقآ  اب  یگنهامه 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  09124433554
1101093823000225 زاین :  هرامش 

تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یوسوم هضارع  هدن  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 2035  هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 

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

یمجع داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   LC2000 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
گنوسماس یتراجت  مان   LS19F355HNMCHD لدم  in 19 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  هب  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور هیوست 45

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

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

88943991-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروبیک دروبیک وو   سوم   سوم اباب   لماک   لماک رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 124124

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5806476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروبیک 2 / Asuse vz 239 HE FULL HD 75 HZ IPS 23 INCH ددع روتینام 2  تسویپ / گرب  قبط  ددع  لماک 2  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
RAZER Gigantus v2 medium سوم دپ   / GREEN GK 601 R&G ددع

1101093035000556 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یئاجر هاگپ  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   2011EGT لدم  PC هنایار الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/08/01 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات لیوحت و  زا  دعب  یراک  زور  تخادرپ 40  دوش / تسویپ  روتکاف  شیپ  دشاب / یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک

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

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روپکین دیهش  هاگنامرد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5806482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک لماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 125125

یرتویپماک یرتویپماک یرازفا   یرازفا تخس   تخس مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 126126

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یرتویپماک  یرازفا  تخس  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092481000005 زاین :  هرامش 

روپکین دیهش  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
وجهر ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس   DRX-S70U لدم لانرتسکا  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 

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

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
نادابآ نیزرب  دار  هدننک  هضرع  عجرم   IT-800-RGC-15 لدم یتسد  دکراب  رنکسا  الاک :  مان 

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

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 
تعنص نایار  ءامس  هدننک  هضرع  عجرم   BIXOLON یتراجت مان   SRP-350plusIII لدم یترارح  رگپاچ  الاک :  مان 

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

سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   PANTOS یتراجت مان   in 24 زیاس  24DS24-D لدم یتعنص  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
ناریا هدنزاس  روشک  امیت  ناروف  هدننک  هضرع  عجرم  امیت  ناروف  هدنزاس  عجرم  نورته  یتراجت  مان   ECJ410A لدم رتویپماک  ینیم  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  نایناریا  رزیل  ایرآ  یناگرزاب  هدنزاس  عجرم   G AND B یتراجت مان   1400DN لدم ور  ود  پاچ  تیلباق  اب  دیفس  هایس و  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
نایناریا رزیل  ایرآ  یناگرزاب 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگ یاراد.هدننک  نیمات  هدهعب  لاسراو  لمح.دشاب  یناریادیاب  مالقا.دشابیم  هباشمدک  ناریا.تسویپ  ینف  تاصخشماب  قباطم  مالقادیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه.ههامکی 09196506877 هیوست.ددرگ  یراذگراب  ینف  تاصخشم  هارمهبروتکاف  شیپامتح.ربتعم 

1771943369 یتسپ :  دک  کالپ 320 ،  ، لگ بجع  نابایخ  رویرهش  نابایخ 17 نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33697156-021  ، 33731238-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33697156-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف ، ثاریم  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   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5807433 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ تمیق  مالعا  تساوخرد  قبط  چنیا -  زیاس 22   22IB - VLL-TS لدم کتنو  یروسناسآ )  ) یسنارفنک راکوت  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هامکی لقادح  هجو  تخادرپ 

1101003068000212 زاین :  هرامش 
یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف   ثاریم  ترازو  هدننک :  رازگرب 

نایناریا اردص  نیون  یاهیروآ  نف  نارگ  لیلحت  هاگیاپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   in 22 زیاس  M185GN لدم ید  یس  لا  یروسناسآ  روتینام  الاک :  مان 
نایناریا اردص  نیون  یاهیروآ  نف  نارگ  لیلحت  هاگیاپ  هدنزاس  عجرم 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تمیق  مالعا  یتساوخرد  لدم  قبط 

1343711167 یتسپ :  دک  ماما ،  راگدای  یادتبا  یدازآ - خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61063451-021  ، 61063540-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66017073-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ تمیق   تمیق مالعا   مالعا تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط چنیا -  -  چنیا   2222 زیاس   زیاس   2222 IB -  VLL-TSIB -  VLL-TS لدم   لدم کتنو   کتنو یروسناسآ ) ) یروسناسآ  ) ) یسنارفنک یسنارفنک راکوت   راکوت روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
هامکی هامکی لقادح   لقادح هجو   هجو تخادرپ   تخادرپ

127127
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نادمه ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5807488 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  یتایح  مئالع  گنیروتینام  هاگتسد  دراکنارب -  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003647000209 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تسیل  1 دادعت : 

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

یتسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516748785 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  ناتسرنه  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8253071-0813  ، 38273720-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38273720-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتایح یتایح مئالع   مئالع گنیروتینام   گنیروتینام هاگتسد   هاگتسد دراکنارب -  -  دراکنارب ناونع : : ناونع 128128
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یوضر ناسارخ  ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5808129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

237w-canon  - - هراک رتنیرپ 4  - نژیو x ناریا دام  10H-24 روتینام  - دمتشش تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001446000664 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

یقداص یلع  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان  لدم 4380  سکف  یپک و  رنکسا و  رتنیرپ و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

237w-canon  - - هراک رتنیرپ 4  - نژیو x ناریا دام  10H-24 روتینام  - دمتشش  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9188945356 یتسپ :  دک  فدص ،  کرهش  یادتبا  دابآ –  لیکو  راولوب  دهشم –  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38678841-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38678841-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

237237w-canonw-canon  - -  - - هراک هراک   44 رتنیرپ   رتنیرپ -- نژیو نژیو xx  ناریا ناریا دام   دام 1010 HH-- 2424 روتینام روتینام  - - دمتشش دمتشش ناونع : : ناونع 129129
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زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتنس  بط  هدکشناد   :: 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 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

5808177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هفاضا روتینام  ددع   10 هنایار +  لماک  تس   50 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092374000006 زاین :  هرامش 

زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک  وسارف  یتراجت  مان   FCH-4818 لدم  PC هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاطبا تروص  نیا  ریغ  رد  ( یتسویپ تاصخشم  نیع   ) ددرگ تسویپ  تاصخشم  اب  هارمه  روتکاف  شیپ  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  مالعتسا  هدنرب  هدهع  رب  دصقم  ات  ادبم  زا  لاسرا  هنیزه  هام  تخادرپ.ددرگیم 3 

5166614766 یتسپ :  دک  یرویاشین ،  راطع  خ  تشگلگ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33364669-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33364659-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401-07-251401-07-26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5808291 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام رتویپماک و  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دروبیک5806472 سوم و  اب  لماک  هحفص 91)رتویپماک  روتینام  ( روتینام

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

لماک5806476 هحفص 91)سیک  روتینام  ( روتینام

هفاضا هفاضا روتینام   روتینام ددع   ددع   1010 هنایار +  +  هنایار لماک   لماک تستس     5050 ناونع : : ناونع 130130

روتینام روتینام وو   رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 131131
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرتویپماک5806482 یرازفا  تخس  مالقا  هحفص 91)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

هاگتسیا5806742 رد 13  تخوس  نزاخم  گنیروتینام  متسیس  هاگتسد  یزادنا 20  هار  هحفص 23)هیهت و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تاقلعتم5807062 روتینام و  هارمه  هب  ناوخ  کالپ  هحفص 18)هاگتسد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

قبط5807433 چنیا -  زیاس 22   22IB - VLL-TS لدم کتنو  یروسناسآ )  ) یسنارفنک راکوت  روتینام 
هامکی لقادح  هجو  تخادرپ  ددرگ  تمیق  مالعا  تساوخرد 

هحفص 91) روتینام  ( روتینام

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

یتایح5807488 مئالع  گنیروتینام  هاگتسد  هحفص 91)دراکنارب -  روتینام  ( روتینام

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

دیاب5807569 هک  هرامش 78726 مالعتسا  نتم  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  قباطم  دیاب  یداهنشیپ  تمیق 
دشاب ددرگ  یراذگراب  تیاس  رد  انیع  هدیدرگ و  رومهمم  واضما   ، لیمکت  ، تنیرپ تیاسزا 

هحفص 18) نیبرود  ( نیبرود

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

5808129237w-canon  - - هراک رتنیرپ 4  - نژیو x ناریا دام  10H-24 روتینام  - هحفص 91)دمتشش روتینام  ( روتینام

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

هفاضا5808177 روتینام  ددع   10 هنایار +  لماک  تس  هحفص 91)50  روتینام  ( روتینام

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

هارمه5808217 هنایار  دیلوت -  طخ  گنیروتینام  هحفص 23)هاگتسد  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

روتینام5808291 رتویپماک و  هحفص 91)سیک  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هوزر5806670 هرهم  چیپ و  کر -  دربراک  تینوی  لنپ 8  نیبرود -  صوصخم  لباک   ) هتسب رادم  نیبرود 
( تلاب هتسب  رادم  نیبرود  یسکلف -  سنج  قرب  هلول  راد - 

هحفص 58) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هنایاپ5807163 هطوبرم  تازیهجت  هتسبرادم و  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هیهت ، هحفص 18)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دادرارق5807812 یط  بصن  هیهت و  تسویپ -  حرشب  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 58)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5807959 یاه  لیاف  اب  قباطم  هتسب  رادم  هحفص 58)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   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 

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

5807202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات یهاوگ  دشاب - یم  یرابجا  دیدزاب  ینسمم -  یلاع  شزومآ  عمتجم  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  هیلک  هب  طوبرم  وما  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- دشاب یم  یمازلا  هاگشناد  یروانف 
1101091756000005 زاین :  هرامش 

ینسمم یکشزپاریپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

ینسمم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7351895346 یتسپ :  دک  رمحا ،  لاله  بنج  ریت _  تفه  راولب  دابارون _  ینسمم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42541387-071  ، 42541380-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42541387-071 :: 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

یبناج5806825 یاهرازفا  مرن  رازفا و  تخس  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

طبترم5806863 یاه  سیورس  بو  یرازفا و  مرن  یاه  هناماس  هعسوت  یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 5)هصقانم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاقلعتم5807062 روتینام و  هارمه  هب  ناوخ  کالپ  هحفص 18)هاگتسد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هلاس5807164 هس  ینابیتشپ  اب  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  سنسیال  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5807202 مرن  رازفا و  تخس  هیلک  هب  طوبرم  روما  هحفص 100)ماجنا  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

گرب5807362 رد  دوجوم  تاصخشم  اب  قباطم  متسیس  ناراکمه  یرادا  نویساموتا  نامزمه  ربراک  دیرخ 
تمیق داهنشیپ 

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرادهگن و5807613 هلاس  کی  داد  رارق  هارمه  هب  تسویپ  تاصخشم  قبط  رازفا  مرن  تخاس  یحارط و 
ناگیار ینابیتشپ 

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

رازفا رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس هیلک   هیلک هبهب   طوبرم   طوبرم روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 132132

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

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

قباطم5807965 هفاضا  ربراک  هربراک و 12  سنسیال 3  اب  هکبش  تحت   123+ اسکت رازفا  مرن  ددع  کی 
هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / ربراک اعمج 15  تسویپ  تاصخشم 

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

لیدبت5807151 شیف  - تازیهجت لباک  روتبادآ  تکوس  یریوصت -  تراظن  متسیس  هب  طوبرم  تاعطق 
لرتنک تومیر  روتارنژ -  نف  تمس  هعطق  گنیزوه  هعطق -   IC یریوصت -  یتوص و  متسیس 

هخاش لیدبت 3  گالپ  یلرتنک -  یاه  متسیس  ماخ  لرتنک  تومیر  یلرتنک -  یاه  متسیس  ماخ 
قرب هخاش  هب 2 

هحفص 23) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسارح5807260 تاعالطا  یروانف  تظافح  دحاو  یریوصت و  تراظن  زکرم  یرادهگن  هحفص 58)ریمعت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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 " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یژرنا داوم و  هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5806976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

OPTOMA هدنزاس عجرم   S336 لدم روتکژورپ  وئدیو   : . تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096336000003 زاین :  هرامش 

ناریا یژرنا  داوم و  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   OPTOMA هدنزاس عجرم   S341 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

سیدرف رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یتکرش  یلصا و  یتنراگ  یاراد  یلصا و  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمسر روتکاف  یمسر و  روتکاف  شیپ  هئارا  هب  مازلا 

رابتعا یاراد  هدوزفا ) شزرا  ) یتایلام یهاوگ  ریوصت  هئارا 
یژرنا وداوم  هاگشهوژپ  لحم  رد  لیوحت 

.دوش هداد  تمیق  مالعتسا  تاحیض  وت  رد  رظن  دروم  یالاک  طقف 

3177983634 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  راولب  تشد -  نیکشم  جرک -  زربلا  ناتسا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36280040-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36201888-026 :: 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

روتکژورپ5806976 هحفص 101)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 133133

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