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

( یهگآ دادعت 1  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 2  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 10

140 1140 1 نابآ   نابآ   11 هبنشکی   هبنشکی 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   149,440هکس , 000149,440 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   89,43089,430مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   141هکس ,460 , 000141 ,460 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس209,500209,500رالد سیئوس کنارف   330کنارف ,400330 ,400

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 81هکس ,2 00 , 00081 ,2 00 , اداناک000 اداناک رالد   241رالد , 2 00241 ,2 ناتسبرع00 ناتسبرع لایر   87,50087,500لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 51هکس ,2 00 , 00051 ,2 00 , وروی000 ,324وروی 100324, ژورن100 ژورن نورک   31نورک ,40031 ,400

رایع رایع   1818 یالط   13,450یالط , 00013,450 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   371دنوپ ,850371 نپاژ850, نپاژ نینی   دصکی   223,560223,560دصکی

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
(( 1212))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 123123))

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

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

زا 111 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 8  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 11

( یهگآ دادعت 9  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 12  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 26  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 42

( یهگآ دادعت 13  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 42

( یهگآ دادعت 8  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 52

( یهگآ دادعت 16  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 57

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

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

( 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 4  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 14  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

( 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 21  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

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

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

( یهگآ دادعت 5  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

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

( یهگآ دادعت 10  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

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

( یهگآ دادعت 6  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

( یهگآ دادعت 9  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

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 10  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا درادناتسا  یلم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003001000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843271 :: هرازه هرازه :: 1401/08/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سلجم  یقوقح و  روما  تیریدم  هعسوت  تنواعم  یصصخت  یرادا و  نویساموتا  یاه  رازفا  مرن  دیرخ  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  درادناتسا  یلم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

سلجم یقوقح و  روما  تیریدم  هعسوت  تنواعم  یصصخت  یرادا و  نویساموتا  یاه  رازفا  مرن  دیرخ  یمومع  هصقانم  ناوخارف  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 0 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,750,000,000 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1401/10/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناریا درادناتسا  یلم  نامزاس  یتعنصرهش   ، 3174734563 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fepg.ir :: عبنم :: 1401/08/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپملک رتست  ترا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یصصخت یصصخت وو   یرادا   یرادا نویساموتا   نویساموتا یاه   یاه رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

یپملک یپملک رتست   رتست ترا   ترا ناونع : : ناونع 22
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

( یفیک یبایزرا  ناو (  ـ خارف دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ت ک م ع/1851  / 7700401270 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

torc.ir :: عبنم خیراتعبنم ات  رثکادح   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5841859 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم دانسا  رد  دوجوم  هحورشم  تاصخشم  قبط  کیتاموتا  دود  هطقن  یریگ  هزادنا  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  131,000,000 هدرپس :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.درک دهاوخن  داجیا  نایضاقتم  یارب  ار  یقح  هنوگچیه  روکذم  قباوس  کرادم و  هئارا  تسا  یهیدب 

قاتا 123) یناگرزاب ( هرادا  هناخریبد  یتشهب –  دیهش  نامتخاس  نارهت –  تفن  شیالاپ  تکرش  مق -  میدق  هداج  یادتبا  نارهت –  لیوحت :  :: سردآ سردآ

43047 هطوبرم : سانشراک  یلخاد   :: 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

ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092247000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5842900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401  رد  ینامحر ) دیهش   ) جدننس تفن  رابنا  هرامش 1 و 2 و 4  نزاخم  گنیموف  گنیلوک و  یارجا  راک  هناورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

 50.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
0 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  زرواشک - نابایخ  یادتبا  - یدازآ نادیم  - جدننس  ، 6613813593 یتسپ :  دک  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناتسدرک هقطنم 

:: 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

کیتاموتا کیتاموتا دود   دود هطقن   هطقن یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

جدننس جدننس تفن   تفن رابنا   رابنا   44 وو     22 وو     11 هرامش   هرامش نزاخم   نزاخم گنیموف   گنیموف وو   گنیلوک   گنیلوک یارجا   یارجا یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 44

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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ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ینف یفیک و  یبایزرا  هصقانم  دیدجت  یهگآ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092421000034 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  مامتا  زا  سپ  زور  لقادح 14   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5842906 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگزمره  ناتسا  زاگ  یحاون  قیرح  نالعا  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، حلاصم ، هیهت  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش

تازیهجت تاسیسات و  جنپ  هبتر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  رتفد  ناگزمره  ناتسا  زاگ  تکرش  رجف  کرهش  زاگ  راولب  سابعردنب   :: سردآ سردآ

07632197236 :: نفلت :: www.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  22   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14010717-01 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش  - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tenders.nak-mci.ir :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5841817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها یتارباخم  زکرم  هکبش -  تاطابترا  یاه  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لای  2/000/000 ر   : شورف  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لای 33/000/000/000 ر  نیمضت : 

تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: سردآ سردآ

09125052634  - 81717806 :: 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

قیرح قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست بصن ، ، بصن حلاصم ، ، حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 55

هکبش هکبش تاطابترا   تاطابترا یاه   یاه هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 111 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tl5ze4hcrrc34?user=37505&ntc=5842906
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5842906?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/173
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cltrvmmn3ybmz?user=37505&ntc=5841817
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5841817?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

2001003067000046 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5842467 :: هرازه هرازه :: 1401/08/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت  ناتسا  ییویدار  هکبش  نابیتشپ و  یلصا و  هداد  زکارم  ینابیتشپ  تامدخروما  یراذگاو  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یمالسا  یروهمج  تسپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نارهت ناتسا  ییویدار  هکبش  نابیتشپ و  یلصا و  هداد  زکارم  ینابیتشپ  تامدخروما  یراذگاو  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

لایر   2,000,000,000 نیمضت :  غلبم 
17:00 تعاس : 1401/10/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تاطابترا ترازو  هعومجم  هرامش 21  یدورو  نادنخ - دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش - خ   ، 1631713911 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسا ناتسا ییویدار   ییویدار هکبش   هکبش وو   نابیتشپ   نابیتشپ وو   یلصا   یلصا هداد   هداد زکارم   زکارم ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخروما   تامدخروما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 111 ھحفص 8 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

نامزمه یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 8  هب  زا 1401/8/2  دانسا  تفایرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هاگن مین   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5841846 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  یظافحتسا  هزوح و  زیخ  هثداح  طاقن  رد  اهنآ  بصن  هدوسرف و  یتاعالطا  یاهولبات  یزاسزاب  - 

راوک فابروه -  روحم  ینایم  ژوفر  یارجا  - 
راوک دمحا  رصق  یاتسور  لپ  لیمکت  - 

...داگراساپ ونهد و  یاه  عطاقت  یهدناماس  - 

هصقانم هدنرب  هدهع  هب  داتس  دزمراک  هنیزه  دشاب - یم  یمازلا  هصقانم  دانسا  اب  قباطم  ربتعم  تیحالص  یهاوگ  نتشاد  یربارت -  هار و  هبتر 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ 

لک  هرادا  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ
هرادا سراف -  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم  راولب  زاریش  : هصقانم دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد 

یگدیسر نامیپ و 

مان 85193768 88969737 تبثرتفد  سامت 27313131 و  زکرم   :: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.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

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

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004221000219 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843202 :: هرازه هرازه :: 1401/08/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریذپ  بیسآ  ناربراک  هژیو  یکیزیف  یزاس  نمیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگزمره  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسا  زا  هطقن  رد 15  ریذپ  بیسآ  ناربراک  هژیو  یکیزیف  یزاس  نمیا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
12,720,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   636,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/11/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناگزمره ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سابعردنب -  ، 7915957915 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  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

 - - روحم روحم ینایم   ینایم ژوفر   ژوفر یارجا   یارجا یظافحتسا - - یظافحتسا وو   هزوح   هزوح زیخ   زیخ هثداح   هثداح طاقن   طاقن ردرد   اهنآ   اهنآ بصن   بصن وو   هدوسرف   هدوسرف یتاعالطا   یتاعالطا یاهولبات   یاهولبات یزاسزاب   یزاسزاب یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
لپلپ ثادحا   ثادحا عطاقت -  -  عطاقت یهدناماس   یهدناماس اتسور -  -  اتسور لپلپ   لیمکت   لیمکت

88

ریذپ ریذپ بیسآ   بیسآ ناربراک   ناربراک هژیو   هژیو یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 111 ھحفص 9 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرایتخب لاحمراهچ و  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحر  کی مـ  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

46/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش هبنشجنپ  زور  تعاس 18  ات  هناماس :  رد  یگدامآ  مالعا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
12/08/1401

nigc-chbgas.ir :: عبنم 12/09/1401عبنم خیرات هبنش  زور  تعاس 18   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5841930 :: هرازه هرازه خیرات 15/09/1401دکدک   هبنش  هس  زور  تعاس 8:30 .  - 1401/09/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدرل زاگ  هرادا  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نویلیم )  یس  ودصناپ  نیمضت 530.000.000(  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  زاگ  تکرش  سردآ  فلا : یاه  تکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
یلامش یباراف  نابایخ  درکرهش ـ  رد  عقاو 

یلخاد 2081)  ) 038-33339002-4 :: 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

نیوزق ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001085000022 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843225 :: هرازه هرازه :: 1401/08/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیپساک  ایل و  یتعنص  کرهش  رد  نیبرود  بصن  دیرخ و  ییانشور و  هکبش  ثادحا  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیوزق  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتعنص کرهش  زاف 4 و 5  ایل و  یتعنص  کرهش  هعسوت  زاف  هدودحم  رد  لیذ  حرش  هب  رباعم  ییانشور  هکبش  ثادحا  زا  تسا  ترابع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
نیپساک  ایل و  یتعنص  کرهش  رد  هتسبرادم  نیبرود  بصن  زیهجت و  تایلمع  نیپساک و 

149,945,899,984 یلام :  دروآرب 

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

لایر   7,500,000,000 نیمضت :  غلبم 
09:00 تعاس : 1401/11/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کنوپ تارادا  عمتجم  نیوزق   ، 3414945197 یتسپ :  دک  کیبآ ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1010

نیبرود نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ وو   ییانشور   ییانشور هکبش   هکبش ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 111 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زربلا هقطنم  بعش  تیریدم  هپس -  کناب   :: 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 14 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5841998 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رازفا  مرن  یاقترا  یتارباخم و  یو  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004658000027 زاین :  هرامش 

زربلا هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک  لتیام  هدنزاس  عجرم   MITEL NETWORK یتراجت مان   MXE III لدم یتارباخم  نفلت  زکرم  الاک :  مان 

دنمیار نامول 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تفریذپ دهاوخ  تروص  کناب  کیتامروفنا  دات  زا  سپ  تخادرپ  دشاب و  یم  هدشنورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3158843184 یتسپ :  دک  یلامش ،  هدکشناد  نابایخ  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32743999-026  ، 32407469-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32219547-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-60-287 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش عورش 30-07-1401 03-08-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5842335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلامج یاقآ  هارمه 09167874962  هرامش  اب  یرادا  تاعالطا  بسک  سامت و  تهج  سوریو .... ) یتنآ   ) یتینما یاهرازفا  مرن  زا  ینابیتشپ  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هکبش تازیهجت  رتویپماک و  هورگ  رف -  یتداعس  سدنهم  یاقآ  اب 09166402729  ینف  رهم و 

:: 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

رازفا رازفا مرن   مرن یاقترا   یاقترا وو   یتارباخم   یتارباخم یویو   تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 1212

( .... ( .... سوریو سوریو یتنآ   یتنآ  ) ) یتینما یتینما یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 111 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/172
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qyn3jukc2v5w4?user=37505&ntc=5841998
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5841998?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jj8dyg9nm3z9f?user=37505&ntc=5842335
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5842335?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسزوخ ناتسا  یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5842471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هربراک  CORPORATE 500 هخسن یناریا  سوریو  یتنآ  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم ینوناق  تاروسک  لماش  ودش  دهاوخ  ماجنا  دادرارق  بلاق  رد  قوف  تمدخ 

1101005496000072 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
ربراک 500 دادعت : 

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

.دامرف لصاح  سامت  ینایک  یاقآ  بانج  یلخاد 240  یلا 9  هرامش 06133768226  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6155861116 یتسپ :  دک  یقرش ،  نابایخ 15  - سراپنایک زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33386422-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33386422-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یا  هفرح  ینف و  شزومآ  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   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5842596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 *** یتسویپ لیاف  تاصخشم  اب  قباطم   Sysadmin تامدخ تهج *** :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003035000036 زاین :  هرامش 

روشک یا  هفرح  ینف و  شزوما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هرقف 1 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1345653868 یتسپ :  دک  شوخ ،  شبن  یدازآ -  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66583606-021  ، 66427700-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66583640-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لماش لماش ودش   ودش دهاوخ   دهاوخ ماجنا   ماجنا دادرارق   دادرارق بلاق   بلاق ردرد   قوف   قوف تمدخ   تمدخ هربراک   هربراک   CORPORATE 500CORPORATE 500 هخسن   هخسن یناریا   یناریا سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم ینوناق   ینوناق تاروسک   تاروسک

1414

 ***  *** یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم   SysadminSysadmin تامدخ   تامدخ ناونع : : *** *** ناونع 1515

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 12 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5842636 :: 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

1101093035000577 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 1 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5842758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگنک هر ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب   IT دحاو یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000383000503 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادرارق داقعنا  یراکنامیپ و  تروصب  هربخ  سانشراک  یورین  رفن  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تسیل  رد  طیارش  ریاس 

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

37225111-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب   ITIT دحاو   دحاو یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1717
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راهبلگ دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیلک ماجنا  یریگیپ ، تکرش  - هراجا  رد  ای  تیکلام و  تحت  یضارا  یتبث  کیکفت  یرادا  روما  ماجنا  یریگیپ و  یتبث - : رواشم  یتبث - رازگراک  روما  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .... و تکرش -  مان  هب  هدش  کیکفت  یضارا  تیکلام  دنس  ذخا  یرادا و  روما 

راهبلگ نارمع  تکرش  تهج  یتبث  رواشم  یتبث - رازگراک  روما  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا 
دشاب یم  تسویپ  هب  زاین  لماک  حرش 

.ددرگ لیمکت  اناوخ  قیقد و  تسویپ  تسیمازلا 
1101001276000058 زاین :  هرامش 

راهب لگ  دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دادرارق ای  دزمتسد  ساسارب  تالغتسم  کالما و  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ههام دادرارق 12   12 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

دهشم یوضر ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

سامت یلضفاروپ  یاقآ  ای 05138325013  ای 154  یلخاد 153  هرامش 05138323330  هب  الما ک  یقوقح و  دحاو  اب  لاوس  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح 

9185974535 یتسپ :  دک  انیس ،  نبا  نادیم  شبن  انیس ،  نبا  راولب  راهبلگ ،  دیدج  رهش  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38323330-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38323246-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- تکرش   تکرش هراجا   هراجا ردرد   ایای   وو   تیکلام   تیکلام تحت   تحت یضارا   یضارا یتبث   یتبث کیکفت   کیکفت یرادا   یرادا روما   روما ماجنا   ماجنا وو   یریگیپ   یریگیپ یتبث - : - : یتبث رواشم   رواشم یتبث - - یتبث رازگراک   رازگراک روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
 ....  .... وو تکرش -  -  تکرش مان   مان هبهب   هدش   هدش کیکفت   کیکفت یضارا   یضارا تیکلام   تیکلام دنس   دنس ذخا   ذخا وو   یرادا   یرادا روما   روما هیلک   هیلک ماجنا   ماجنا یریگیپ ، ، یریگیپ
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ناگزمره ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843362 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اداس هناماس  رد  یتلود  دانسا  تبث  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003598000095 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دانسا 3000 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  نامتخاس  28 ناروالد هچوک  رون  مایپ  هاگشناد  یوربور  رابناهج  هارراهچ  نارادساپراولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916793399 یتسپ : 

333333-076  ، 3332591-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3332594-076 :: 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   99 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5841580 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لکسدول نیزوت  متسیس  سکاب  نشکناج  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

03531454467 :: 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

اداس اداس هناماس   هناماس ردرد   یتلود   یتلود دانسا   دانسا تبث   تبث ناونع : : ناونع 1919

لکسدول لکسدول نیزوت   نیزوت متسیس   متسیس سکاب   سکاب نشکناج   نشکناج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020
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دهشم رهش  قرب  یورین  عیزوت  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 13 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5842100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تامازلا  تاصخشم و  اب  قباطم  عیزوت  یاه  تسپ  گنیروتینام  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201007007000193 زاین :  هرامش 

دهشم رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
( هداز یوسوم  یاقآ  یاه 38943091 و 09155034054( نفلت  هرامش  .تسویپ  ینف  تامازلا  تاصخشم و  اب  قباطم  عیزوت  یاه  تسپ  گنیروتینام  متسیس  - 

.دشاب یم  ینف  تالاوس  یوگخساپ 
یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 

هاگتسد  17 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق داهنشیپ  دنس ،  ندوبن  تسویپ  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  مالعتسا  مرف  ندومن  تسویپ  و  ءاضما ) رهم و  اب  الاک ،  لدم  دنرب و  نعت   ) لیمکت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دامرف تقد  ار  الاک  هبزاین  خیرات  دوش (.  صخشم  الاکدک  کی  فیدر  ره  یارب  افطل  .تفرگ  دهاوخن  رارق  یسررب  دروم 

9185837693 یتسپ :  دک  مایخ 31 ،  شبن  مایخ -  راولی  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37662829-051  ، 37613041-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37681066-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عیزوت عیزوت یاه   یاه تسپ   تسپ گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2 12 1
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5842263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/11 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کرحتم شوج  هطقن  هاگتسد  طبار  فیدر  ود  ناونع : 

14012663 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/31 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5842274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/03 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
cnc هاگتسد هدننک  لرتنک  ناونع : 

14011699 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/29 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کرحتم کرحتم شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد طبار   طبار فیدر   فیدر ودود   ناونع : : ناونع 2222

cnccnc هاگتسد   هاگتسد هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 2323

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5842370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SEAT RING & PLUGE لماش تندنیا  هشقن و  قبط   CONTROL VALVE هب طوبرم  مالقا  متیآ  هس  تخاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5842905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یربوان کمک  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  لمح ،  دیرخ ،  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003635000064 زاین :  هرامش 

دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سیلگنا هدنزاس  روشک  . SATAMATICS Co هدنزاس عجرم   SAT201 IC لدم لباک  اب  هارمه  یربوان  کمک  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

رهشهب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن لصاح  سامت  هرامش 09113542579  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج.ددرگ  یراذگراب  لیمکت و  مزال  لوادج  دانسا و  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4854193555 یتسپ :  دک  دابآ ،  ریما  ردنب  زرمغاز -  رهشهب -  رهشهب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34512334-011  ، 34623001-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34623006-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CONTROL VALVECONTROL VALVE  هبهب طوبرم   طوبرم مالقا   مالقا متیآ   متیآ هسهس   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 2424

یربوان یربوان کمک   کمک تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ،  ،  لمح دیرخ ،  ،  دیرخ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 2525

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5843215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153355 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گنریب راد  غارچ  لماک  نوتاب  شوپ  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/08/07 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلا 1401-08-01هرامش  30-07-1401 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5843281 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F CORTEM MOTOR CONTROL CENTER نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنریب گنریب راد   راد غارچ   غارچ لماک   لماک نوتاب   نوتاب شوپ   شوپ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2626

P/F CORTEM MOTOR CONTROL CENTERP/F CORTEM MOTOR CONTROL CENTER نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2727

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FIKCC-333-1169 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/15هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5843308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیزوت کنش  ردوکنا  یراتور  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5841985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  عوبطم  هیوهت  یرورض  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003721000058 زاین :  هرامش 

رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رایاوه هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   OGGIONI هدنزاس عجرم   RAS/DY/201 لدم قیرح  مالعا   LCD اب  IR ناتم زاگ  راجفنا  دض  روتکتد  الاک :  مان 

ورشیپ لرتنک 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/08 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ یاه  لیاف  طیارش  قباطم  ) .دشاب یم  هباشمالاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلاروتکاف  شیپ  هئارا 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع ی  هب  اه  هنیزه  ریاس 

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

32129249-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33513235-076 :: 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

نیزوت نیزوت کنش   کنش ردوکنا   ردوکنا یراتور   یراتور دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

ناتم ناتم زاگ   زاگ راجفنا   راجفنا دضدض   روتکتد   روتکتد عوبطم -  -  عوبطم هیوهت   هیوهت یرورض   یرورض مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش هیحان 2  شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5842089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نآ یراذکرابو  تسویپ  لودج  لیمکتو  تسویپ  لیاف  قبط  یناشنشتۀ  لوسپکژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004019000081 زاین :  هرامش 

زاریش ود  هیحان  شرورپو  شزوما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
زبس یاضف  یرادهگن  تبقارم و  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تسیل 1 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیافو  هرادا  داد  رارق  اب  راک  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7194648454 یتسپ :  دک  زاریش ،  هیحان 2  شرورپ  شزومآ و  هرادا  - 16 هچوک  - نارمچ دیهش  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32282001-071  ، 36479011-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36479025-071 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5842248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/22 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط  قیرح  مالعا  ریژآ  فراعتم  یساش  متیا و   2 ناونع : 

14012932 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/01 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زبس زبس یاضف   یاضف یرادهگن   یرادهگن وو   تبقارم   تبقارم یتامدخ   یتامدخ یاهتیلاعف   یاهتیلاعف یناشنشتآ  // یناشنشتآ لوسپکژراش   لوسپکژراش ناونع : : ناونع 3030

قیرح قیرح مالعا   مالعا ریژآ   ریژآ فراعتم   فراعتم یساش   یساش ناونع : : ناونع 3131

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5842252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/22 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( قیرحافطا مالقا  ) gent کرام هیذغت  عبنم   . لوژام تراک   . روتکتد ناونع : 

14012912 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/30 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5842272 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/09/20 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لالح فشاک  قیرح و  ءافطا  مالعا و  متسیس  یحارط  هرواشم  تامدخ  ناونع : 

14012445 مالعتسا :  هرامش 
تامدخ دیرخ  اهدادرارق و  هرادا  دحاو : 

2022/10/28 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( قیرحافطا قیرحافطا مالقا   مالقا ) ) gentgent کرام کرام هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم  . . لوژام لوژام تراک   تراک  . . روتکتد روتکتد ناونع : : ناونع 3232

لالح لالح فشاک   فشاک وو   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یحارط   یحارط هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3333
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دزی قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: YPGMC-90-1401-208-خ یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/04هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5842327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  30  : دادعت  xp95 55000-852 لدم :   apollo: دنرب  S1 قیرح ءافطا  مالعا و  متسیس   sounder control unit تراک دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5842336 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ددع   3030  : : دادعت دادعت   xp95 55000 -852xp95 55000 -852 لدم :  :  لدم   apolloapollo:: دنرب دنرب   S 1S 1 قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس   sounder control unitsounder control unit تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

یدالوف یدالوف یهاگنمیشن   یهاگنمیشن یزغم   یزغم یناشن -  -  یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک یجنلف -  -  یجنلف عیام   عیام نانیمطا   نانیمطا ریش   ریش زاگ -  -  زاگ نانیمطا   نانیمطا ریش   ریش ناونع : : ناونع 3535
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هب تخادرپ  .ددرگ  هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  ( safety valve  ) هرامش 0140113 هب  تخاس  یاضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یرابتعا  تروص 

1101093985005489 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ورتپ هدننک  هضرع  عجرم   SAFETY RELIEF VALVE یتراجت مان   bar 3/5 راشف  in 1/5 زیاس نزن  گنز  دالوف  سنج  لاقتنا  طوطخ  زاگ  نانیمطا  ریش  الاک :  مان 
حتاف ناروآ  نف 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

ورتپ هدننک  هضرع  عجرم   SAFETY RELIEF VALVE یتراجت مان   bar 8/6 راشف  in 1/5 زیاس نزن  گنز  دالوف  سنج  لاقتنا  طوطخ  زاگ  نانیمطا  ریش  الاک :  مان 
حتاف ناروآ  نف 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نف ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   SAFETY RELIEF VALVE یتراجت مان   bar 8 راشف  in 1 زیاس نزن  گنز  دالوف  سنج  لاقتنا  طوطخ  زاگ  نانیمطا  ریش  الاک :  مان 
حتاف ناروآ 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نف ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   SAFETY RELIEF VALVE یتراجت مان   bar 9 راشف  in 1 زیاس نزن  گنز  دالوف  سنج  لاقتنا  طوطخ  زاگ  نانیمطا  ریش  الاک :  مان 
حتاف ناروآ 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

دار نیشرپ  یللملا  نیب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SAFETY VALVE یتراجت مان   CF لدم راد  خرچ  یناشن  شتآ  لوسپک  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
دار نیشرپ  یللملا  نیب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SAFETY VALVE یتراجت مان   CF لدم یناشن  شتآ  لوسپک  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

دنزاش یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   SAFETY VALVE یتراجت مان   bar 7 راشف  in 30 زیاس یدالوف  سنج   KSES-30 یجنلف عیام  نانیمطا  ریش  الاک :  مان 
یبونج هرک   KSPC هدنزاس عجرم 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

عجرم  SSZIGORAT یتراجت مان   in 7 زیاس یتفن  یاههاچ  یرافح  دربراک   SAFETY VALVE LANDING NIPPLE لدم یدالوف  یهاگنمیشن  یزغم  الاک :  مان 
تاروگیز نازاس  هیبش  هدننک  هضرع 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخاس یروانف  یسدنهم و  هرادا  رظن  ریز  ار  الاک  تخاس  یشهوژپ و  لحارم  البق  هک  دنشاب  یم  مالعتسا  رد  تکرش  هب  زاجم  یناگدنزاس  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هدومن  یط  ناریا  یرافح  یلم  تکرش 

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34148693-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: 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

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 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

5842734 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هپس کناب  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  تهج   MICRA25 سنسریا هاگتسد  ود  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000375 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
هپس کناب  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  تهج   MICRA25 سنسریا هاگتسد  ود  نیمات  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

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

دش دهاوخ  فذح  نیمات  دنیآرف  زا  تکرش  تروصنیا  ریغ  رد   . دشاب یم  یمازلا  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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدابآ ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5842853 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  سکاب  ریاف  بصن  هطوحم و  قیرح  افطا  یشک  هلول  لماش  تساوخرد  دروم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092027000005 زاین :  هرامش 

هدابآ ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ینوس یتراجت  مان   ACYRK81 لدم ردولوتا  پیت  دربراک  تینوی  کر 1  لیر  الاک :  مان 

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

هدابآ رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  لمح  هیارک  هدوزفا و  شزرا  تایلام  اب  هارمه  تمیق  مالعتسا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدابآ  هاگنامرد  الاک  لیوحت  لحم  - 2

7391967876 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  هر )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  هدابآ  سراف  هدابآ ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44347473-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44347474-071 :: 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

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس تهج   تهج   MICRA25MICRA25 سنسریا   سنسریا هاگتسد   هاگتسد ودود   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3636

سکاب سکاب ریاف   ریاف بصن   بصن وو   هطوحم   هطوحم قیرح   قیرح افطا   افطا یشک   یشک هلول   هلول ناونع : : ناونع 3737

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حطس یاههاگتسیا  قیرح  افطا  مالعا و  یاهمتسیس  یبارخ  عفر  یرادهگن و  قیرح و  افطا  یاهردنلیس  ژراش  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاکن  تیاعر  ریداقم و  تسرهف  ، تامدخ قبط  ناتسا 

1101001022001385 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
1 هعومجم 1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
ناوارس رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسا حطس  یاههاگتسیا  زکارم و  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس  یبارخ  عفر  یرادهگن و  قیرح و  ءافطا  یاهردنلیس  ژراش  تایلمع  ماجنا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لمعلاروتسد  ساسا  رب  ییارجا و  تاکن  تیاعر  اب  ریداقم و  تسرهف  تامدخ ، حرش  قباطم 

09364514131 ییاخیکروپ :  سدنهم  یاقا  یگنهامه :  - 

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

33252020-054  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا حطس   حطس یاههاگتسیا   یاههاگتسیا قیرح   قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا یاهمتسیس   یاهمتسیس یبارخ   یبارخ عفر   عفر وو   یرادهگن   یرادهگن وو   قیرح   قیرح افطا   افطا یاهردنلیس   یاهردنلیس ژراش   ژراش تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هدابآ ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  لاو  ریاف  تروص  هب  یدنب  هسفق  یاراد  رتم  ژارتم 66  هب  ییورارابنا  قیرح  افطا  لماش  تساوخرد  دروم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092027000003 زاین :  هرامش 

هدابآ ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
افطا تعنص  رهم  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم   UNIDET یتراجت مان   SE-AFS لدم  CO2 یزاگ کیتاموتا  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 

تسد 1 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

هدابآ رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  لمح  هیارک  هدوزفا و  شزرا  اب  تایلام  اب  هارمه  تمیق  مالعتسا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هدابآ هاگنامرد  لیوحت  لحم  - 2

7391967876 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  هر )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  هدابآ  سراف  هدابآ ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44347473-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44347474-071 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CO2CO2 یزاگ   یزاگ کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3939

...و ...و کیتسا   کیتسا یوج   یوج رآرآ ، ، یویو   نانا   ییویدار ، ، ییویدار هاگتسد   هاگتسد هنایار ، ، هنایار نیبرود ، ، نیبرود لماش   لماش یتینما   یتینما تازیهجت   تازیهجت 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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...و کیتسا  یوج  رآ ، یو  نا  ییویدار ، هاگتسد  هنایار ، نیبرود ، لماش  یتینما  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005401000058 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  دورناوج  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

ایرآ توص  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRIGHT یتراجت مان   B 1020 لدم  LCD نویزیولت یراوید  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
زادرپ ناملپد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   DP-220 لدم رازفا  مرن   CD هارمه هب  ییویدار  تاملاکم  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

رترب ریوصت  عیانص  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  اترب   HVL55D88S لدم  in 55 زیاس  LED نویزیولت الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
هداد شواک  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IRLAB هدنزاس عجرم   KDT یتراجت مان   KI-S100T20V22 لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس نازادرپ 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
روفصع لآ  دیحو  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  متسیس  سراپ  یتراجت  مان   PSE-N162-401408 لدم هکبش  تحت  لاناک  رآ 16  یو  نا  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   HDD WD Blue buffer لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
اتار تراجت  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک 

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

هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   JOYSTICK GESSMANN یتراجت مان   V61 لدم لاقتنا  ییاج و  هباج  لیقثرج  دربراک  هتهج  ود  کیتسا  یوج  الاک :  مان 
تومام تعنص  اریو  هدننک  هضرع  عجرم   GESSMANN

ددع 1 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

دورناوج رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  یتساوخرد و  یالاک  تاصخشم  .دامرف  ظاحل  هنیزه  ریاس  تمسق  رد  ار  یزادنا  هار  بصن و  هنیزه  یداهنشیپ  تمیق  هئارا  رد  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت   09339249519 هرامش :  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  لاوس و  هنوگره  تهج  .دشاب  یم  تسویپ 

6798143114 یتسپ :  دک  یولوم ،  نادیم  دورناوج - دورناوج ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46222221-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46229401-083 :: 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  2626   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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راوزبس ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  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 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

5841629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  سلریاو  هکبش  تشادهگن  ینابیتشپ و  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091690000031 زاین :  هرامش 

راوزبس ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  هب  راکنامیپ  تادهعت  دادرارق و  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9613873137 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  هیتمشح -  ناتسرامیب  بنج  یدابآدسا -  نابایخ  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44011000-051  ، 4401000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44230010-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط سلریاو   سلریاو هکبش   هکبش تشادهگن   تشادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 4141

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

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

زا 111 ھحفص 30 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cxnkzeer26l85?user=37505&ntc=5841629
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5841629?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسرل ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5841866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتیپوس قمع 60  تینوی  یراوید 9  کر  ددع  کی  تروپ و  رواپ 8  لوژام  ددع  راهچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001484000023 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ایاپ یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دنارگل  حرط   in 19 درادناتسا اب  تروپ  رواپ 8  لوژام  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

اتیپوس یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  لدم 70014   50x60x58 cm داعبا  cm 60 قمع تینوی  یراوید 9  کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6813664378 یتسپ :  دک  یتایلام ،  روما  هرادا  یوربور  یناقلاط  هللا  تیآ  نابایخ  کناب  هار  راهچ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33316382-066  ، 33316381-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33312799-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قمع قمع تینوی   تینوی یراوید  99   یراوید کرکر   تروپ - - تروپ   88 رواپ   رواپ لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5841920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Dedicated تروص هب  هاگشناد  تنرتنیا  دناب  یانهپ   465Mbps نیمات تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060040000305 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.زاریش یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  رد  لیوحت   Dedicated تروص هب  هاگشناد  تنرتنیا  دناب  یانهپ   465Mbps نیمات  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن یلاسرا  کرادم  همیمض  ار  نآ  تکرش  رهم  اب  دات  زا  سپ  هدومن و  هعلاطم  ار  تسویپ  لیاف  تسا  دنمشهاوخ 

7134814336 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  رمحا - لاله  بنج  دنز - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122705-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DedicatedDedicated  تروص تروص هبهب   هاگشناد   هاگشناد تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ   465465 MbpsMbps نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4343
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دهشم یسودرف  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 11 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5841944 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوژام .Finisar FTLF1318P3BTL یرتمونان SFP 1310 هیناثرب تیاباگیگ  1.25 لاصتا لباق   FINISAR کرام یرون  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ تسیل  قبط  .SFP-10G-S لدم CISCO کرام  SFP 10G

1101091579000333 زاین :  هرامش 
دهشم یسودرف  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   PREMIUMLINE یتراجت مان   SM لدم  m 3 لوط یرون  ربیف  دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیک  یتراجت  مان   SFPGLXZXSX لدم یرون  ربیف   SFP لوژام الاک :  مان 

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

زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   GLC لدم یرون  ربیف  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد  - هطوبرم سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 30 دنیآرف  هدنشورف - اب  هاگشنادات  عوجرم  ایودات  ، لیوحت ، لمح هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اسراپ سدنهم  یاقآ   38803248 ینف :  هرواشم  تهج  سامت.دوش  همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  .تساوخرد  قبطربتعم  یتناراگ 

9177948974 یتسپ :  دک  دهشم ،  یسودرف  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  هاگشناد –  سیدرپ  یدازآ –  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38802000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38802000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوژام لوژام ..Finisar FTLF1318P3BTLFinisar FTLF1318P3BTL یرتمونان   یرتمونان SFP 1310SFP 1310 هیناثرب   هیناثرب تیاباگیگ   تیاباگیگ 1.251 .25 لاصتا لاصتا لباق   لباق   FINISARFINISAR کرام   کرام یرون   یرون لوژام   لوژام ناونع : : ناونع
.تسویپ .تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ..SFP- 10G-SSFP- 10G-S لدم   لدم CISCOCISCO کرام   کرام   SFP 10GSFP 10G
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ناجنز یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5841976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رپ رطخ و  راون  یارجا  یراذگ ، لودج  ور - ) رفن   ) دیدزاب هچیرد  یارجا  هیهت و  حلاصم -  اب  تناس  عافترا 30  هب  یراکنامیس  ینیچ و  رجآ  یراذگاو - : یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  و ...  نآ -  یور  ندرک 

 . دشاب تسویپ  لیاف  ینف  تاصخشم  قبط  یتسیاب  تایلمع  ماجنا  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101001313000185 زاین :  هرامش 

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

هعومجم  1 دادعت : 
1401/08/08 زاین :  خیرات 
ناجنز ناجنز ،  لیوحت :  لحم 

سدنهم هرامشاب 09128188493  رتشیب  تاعالطا  تهج  دهدرارق  هناماس  رد  هدومن  نکساو  لیمکت  ار  تسویپ  لیاف  یتسیاب  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف .  لصاح  سامت  یرومیت 

4513733685 یتسپ :  دک  ناجنز ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  - تارادا عمتجم  زا  رتالاب  - گنزاواگ هداج  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33145382-024  ، 33145900-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33145852-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نآنآ یور   یور ندرک   ندرک رپرپ   وو   رطخ   رطخ راون   راون یارجا   یارجا یراذگ ، ، یراذگ لودج   لودج ورور - ) - ) رفن   رفن  ) ) دیدزاب دیدزاب هچیرد   هچیرد یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت یراکنامیس   - - یراکنامیس وو   ینیچ   ینیچ رجآ   رجآ یراذگاو : : یراذگاو ناونع : : ناونع
 ..  .. وو - - 
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یلامش ناسارخ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  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 14 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5842166 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هکبش  تازیهجت  کر و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001116000014 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هنایار میمص  تاطابترا  هعسوت  قیقحت و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  میمص  یتراجت  مان   SRM-600 لدم  U 3 کر الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  هئارا  - تسویپ لیاف  قبط  کر  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  بعش  هرادا  نوماه -  هچوک  شبن  ینامرک -  اضر  ازریم  نابایخ  جیسب -  هارراهچ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9414963414

32750159-058  ، 32750150-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32750150-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5842232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/12 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام یلصا 18  یتناراگ  اب   alien alr -8698 لدم  rfid نتنآ ناونع : 

14012734 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/30 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت وو   کرکر   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646

ههام ههام   1818 یلصا   یلصا یتناراگ   یتناراگ اباب     alien alr -8698alien alr -8698 لدم   لدم   rfidrfid نتنآ   نتنآ ناونع : : ناونع 4747
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گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1213-PHD-16050 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5842310 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالقا  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هکبش تازیهجت  رتویپماکهکبش و  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5842418 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتنیا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001093000070 زاین :  هرامش 

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یریما یاقآ  یلخاد 240  نفلت 84014  تالاوس  تهج   - تسویپ تازج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1511647416 یتسپ :  دک  -پ24 ،  ارزو نابایخ  - یلوبمالسا دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84014-021  ، 88715545-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88829290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش مالقا   مالقا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4848

تنرتنیا تنرتنیا ناونع : : ناونع 4949

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

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

زا 111 ھحفص 36 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/s7dn9rltxx6nz?user=37505&ntc=5842310
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5842310?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/s542qaudchwyw?user=37505&ntc=5842418
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5842418?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


سخرس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5842683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  یاراد  ، دک ناریا  هباشت  ) هکبش سلریاو و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090847000082 زاین :  هرامش 

سخرس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   C2960G-48TC-L لدم تروپ  لانرتنیا 48  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TRB-3309 لدم  cm 54 عافترا  33x57 cm داعبا تینوی  یراوید 9  کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
میعن نیون  رتسگ  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف   mm 13 رطق یسکلف  سنج  قرب  هلول  الاک :  مان 

رتم 150 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ERICSSON هدنزاس عجرم   ERICSSON یتراجت مان   RDH 102 47/3 لدم دم  لگنیس   SFP لوژام الاک :  مان 
ریبدت وات  نیهب 

ددع 8 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   CCR1036 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
سراپ ورتکلا  نازرف  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   NETMETAL لدم  GHz 5 سناکرف  MB 800 تیفرظ یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک   RECBER هدنزاس عجرم  ربشیر  یتراجت  مان  یلور  هتسب   LSZH شکور سنج   m 500 لوط  SFTP لدم راددلیش   CAT 6 هکبش لباک  الاک :  مان 
نازرو ایوپ  هداد  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت 

هتسب 200 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا زاین  دروم  تسویپ  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روتکاف  شیپ  دقاف  یاه  خساپ  هب 

هدنشورف هدهع  هب  لحم  رد  سانجا  لیوحت  هنیزه 
هاگشناد یروانف  سانشراک  طسوت  ربمان  تراپ  الاک و  تلاصا  دات  زا  سپ  هاگشناد  لاور  قبط  تخادرپ 

یفجن 09375118564 ینف  یاه  یگنهامه  تهج 

9381931151 یتسپ :  دک  سخرس ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  بوجحم -  دیهش  راولب  سخرس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34522422-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34528197-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش وو   سلریاو   سلریاو تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5050
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یدرونایرد ردانب 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 14 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5842795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  یا  هراوهام  نفلت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003292000190 زاین :  هرامش 

یدرونایرد ردانب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   THURAYA یتراجت مان   W 36 ناوت  GHz 1/5 سناکرف  MARINESTAR لدم ییایرد  یا  هراوهام  لانیمرت  الاک :  مان 

ایسآ نفلت  تاطابترا  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

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

.ددرگیم فذح  هدننک  نیماتروتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  تروصرد  ددرگ  تسویپ  یتناراگ  طیارشو  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  لاس  هلاسود و15 یتناراگ  یاراد.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهعب  الاک  لاسرا.دشاب  هدنزاس  تکرش  یلصا  پملپو  کپ  هاگتسد 

1518663111 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  - یبونج یدیهش  نابایخ  - یناقح دیهش  هارگرزب  - کدوک ناهج  هار  راهچ  - کنو نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84933660-021  ، 84931-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88651191-021 :: 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 لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم یایا   هراوهام   هراوهام نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 5151
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکال لصفم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544001614 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نامرآ نازاس  قاری  هدننک  هضرع  عجرم   JOINT BOX یتراجت مان   mm 42 عافترا  9x18 mm زیاس ییاوه  یرون  ربیف  لصفم  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

یئمایم دواددمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   3x25x35 mm زیاس یموینیمولآ  ههار  ود  یکیرتکلا  لصفم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم لاطبا  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  تسا  دیئات  دروم  یناریا  تیفیک  اب  یالاک  طقف  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکال یکال لصفم   لصفم ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  نواعت  هعسوت  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 15 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  قبط  نان  هبعش  یتراظن  یاه  متسیسو  passve هکبش مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001193000018 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DSL15EBO03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT.5e دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سدنهم یگنهامه 09131009656 نفلت  ، تسیمازلا هناماس  رد  یرازگراب  مالعتسا و  مرف و  لیمکت  ، یتسویپ مالعتسا  رد  جردنم  طیارش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم رظن  دم  ناهفصا  ناتسا  حطس  ناگدنشورف  زا  دیرخ  انمض.دشابیم  هدنشورف  هنیزهاب  نان  هبعش  مالقا  لیوحت  لحم  ، رفدالوف

8173794591 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  دیحوت -  هار  راهچ  دیحوت -  خ  ناهفصا -  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36260501-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36252492-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  حرش  اب  قباطم  نیبروت  قیرح  ءافطا  لرتنک  متسیس  کر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000536 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ییالاد کباب  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کر  ایسآ  یپ  چا  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   HPA لدم هنایار  تازیهجت  کر  الاک :  مان 

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

ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا یلام  داهنشیپ  اب  نامزمه  ینف  داهنشیپ  ندومن  تسویپ  - هدوب یناریا  یالاک  اب  تیولوا  دشابیم و  تسویپ  مالعتساو  هدوب  هباشم  اه  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07431921130 تسا ناگدننک  نیمأت  هدهعرب  تسپ  لمح و  یاه  هنیزه  ددرگیم - لاطبا  یمالعا  خرن  تروصنیا  ریغ  رد  هدوب 

7581873849 یتسپ :  دک  زاگ ،  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - ناراسچگ  - دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31921130-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط نان   نان هبعش   هبعش یتراظن   یتراظن یاه   یاه متسیسو   متسیسو passvepassve هکبش   هکبش مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 5353

نیبروت نیبروت قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس کرکر   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

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

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

5843140 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قباطم  لسناریا  مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002350 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تن یتآ  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  تن  یتآ  انیس  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GP-2101 لدم لسناریا   TD-LTE اتید مدوم  الاک :  مان 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31511231-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

وکسیس5841756 چیئوس  هتسبرادم -  هحفص 57)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ددرت5841820 لرتنک  هزوح  رد  یراکنامیپ  تامدخ  یاهمتسیسماجنا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 52) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

رازفا5841998 مرن  یاقترا  یتارباخم و  یو  هحفص 11)تیگ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

وکسیس5842170 چیئوس  هتسبرادم -  هحفص 57)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5842596 *** یتسویپ لیاف  تاصخشم  اب  قباطم   Sysadmin تامدخ هحفص 11) *** یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رآ5842791 یو  نا  هحفص 57)نیبرود و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یربوان5842905 کمک  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  لمح ،  دیرخ ،  هحفص 16)دادرارق  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

لسناریا لسناریا مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 5555

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

جرک5842939 نایگنهرف  هاگنامرد  یلخاد  هکبش  هحفص 57)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رآ5843111 یو  نا  هحفص 57)نیبرود و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

...و5843247 کیتسا  یوج  رآ ، یو  نا  ییویدار ، هاگتسد  هنایار ، نیبرود ، لماش  یتینما  تازیهجت  هحفص 21)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

کیتسا و5843289 یوج  رآ ، یو  نا  ییویدار ، هاگتسد  هنایار ، نیبرود ، لماش  یتینما  تازیهجت  دیرخ 
...

هحفص 57) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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 16 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5842966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ولبات ددع  ملق 81  تسویپ 15 حرش  قبط  یموینیمولا  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288003347 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لمآ کینورتکلا  کیلرام  هدننک  هضرع  عجرم   JB1210R لدم  45x100 cm داعبا یتاغیلبت  دربراک  ناور  ولبات  رگشیامن  الاک :  مان 

هاگتسد 81 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا هنومن  هئارا  دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشابیم  یدقن  ریغ  یرابتعا و  طقف  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

25133-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتاغیلبت یتاغیلبت دربراک   دربراک ناور   ناور ولبات   ولبات رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 5656

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

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

زا 111 ھحفص 42 
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هنایم دالوف  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5841717 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . یتسویپ لیاف  قبط  ینابایخ  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000465 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ریذپ دیدجت  یژرنا  اب  ینابایخ  ییانشور  غارچ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یراک  زور  یس  تخادرپ  هوحن ی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52338003-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنوامد 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 12 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5841853 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ رد  تاصخشم  یکیفارت  یاهولبات  عاونا  دیرخ 

1101095935000039 زاین :  هرامش 
دنوامد یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

کیفارت راومه  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  هدنهد  رادشه  دربراک  یزلف  سنج   cm 90 زیاس ثلثم  لکش  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
سرگاز

ددع 1700 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

دنوامد رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یراک زور  یلا 45  لیوحت 15  زا  دعب  تخادرپ  .دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  طبترم و  تکرش  همانساسا  ای  زاوج  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3971117761 یتسپ :  دک  همطاف ،  ترضح  ناتسرامیب  بنج  یرادرهش   راولب  دنوامد  دنوامد ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76326161-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

76325959-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینابایخ ینابایخ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 5757

یکیفارت یکیفارت یاهولبات   یاهولبات عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابآرظن یرادرهش   :: 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 12 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5841860 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهب مالعتسا  گرب  رد  جردنم  تاصخشم  اب  تعنص  نادیم  ییامنهار  غارچ  تازیهجت  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005366000021 زاین :  هرامش 

دابآرظن یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دابآ رظن  رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گرب تسیاب  یم  امتح  انمض  دنیامن  جرد  هناماس  رد  ار  اهب  مالعتسا  گرب  رد  هدش  رکذ  مالقا  یداهنشیپ  تمیق  عمج  تسیاب  یم  نایضاقتم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یداهنشیپ  تمیق  عومجم  کالم  دنیامن و  یراذگراب  هناماس  رد  ار  اهب  مالعتسا 

3331735681 یتسپ :  دک  سردم ،  دیهش  راولب   - دابآرظن دابآ ،  رظن  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45352912-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45325501-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کچرق ناتسرهش  وتیج  قالشق  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5841900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلوط یشکطخ  اتسور و  حطس  لوادج  یزیمآ  گنر  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093433000009 زاین :  هرامش 

کچرق ناتسرهش  یزکرم  شخب  وتیج  قالشق  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ  1 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 
کچرق نارهت ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  وتیج ،  قالشق  یرایهد  -7 ناتسوب شبن  (- هر ) ینیمخ ماما  راولب  - وتیج قالشق  یاتسور  - کچرق ناتسرهش  کچرق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1869148569

36100119-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36101200-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادیم نادیم ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959

یلوط یلوط یشکطخ   یشکطخ وو   اتسور   اتسور حطس   حطس لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6060

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5841956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نویسادنف هارمه  هب  یهافر  تامدخ  عمتجم  یاه  ولبات  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000145 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916694764 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  یرادا -  تیاس  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32422572-017  ، 32248724-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32248723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نویسادنف نویسادنف هارمه   هارمه هبهب   یهافر   یهافر تامدخ   تامدخ عمتجم   عمتجم یاه   یاه ولبات   ولبات یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6161

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

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

زا 111 ھحفص 45 
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5842346 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریگ تعرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134000673 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایسابع اضر  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نایسابع  اضر  هدنزاس  عجرم   25x30x5 cm زیاس یکشم  درز و  یکیتسال  ینابایخ  ریگ  تعرس  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

نایسابع اضر  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نایسابع  اضر  هدنزاس  عجرم   35x50x2/5 cm زیاس یکشم  درز و  یکیتسال  ینابایخ  ریگ  تعرس  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب .  یم  حیحص   ( 35*50  * 5*35*25 و 2.5 داعبا  ( هجوت :  تسویپ  - لیاف  رد  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - دشاب یم  رشاو و )...  چیپ ،  لماش (  تاقلعتم  اب  هارمه  الاک   - 2 دشاب -  یم  یمازلا  هنومن  هئارا  - 1

 . تسا حیحص  رتم  هب  شرامش  دحاو  - 3

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37297514-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریگ ریگ تعرس   تعرس ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج ناسارخ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5842470 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیاق - دنجریب روحم  هس  هعطق  مئالع  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004048000043 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

تانئاق رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  مالعا  تسویپ  هب  رظن  دروم  تمدخ  طیارش  حرش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یرورض  زاین  خساپ  اب  هارمه  هدش  اضما  رهم و  لیمکت ، ِتمیق  داهنشیپ  گرب  لاسرا 

دک یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  امیس  ادص و  یور  هب  ور  یزاسرهش  هار و  نادیم  ینیوآ  دیهش  نابایخ  یاهتنا  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9717434757 یتسپ : 

32238000-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220200-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیاق نیاق -- دنجریب دنجریب روحم   روحم هسهس   هعطق   هعطق مئالع   مئالع بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6363

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

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

زا 111 ھحفص 47 
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جدننس هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5842486 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( موس هلحرم  ) جدننس ود  هقطنم  یرادرهش  زاین  دروم  یناتسمز  یبورفرب  کمن  هیلخت  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005694000250 زاین :  هرامش 

جدننس هقطنم 2  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عونتم 1 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا رد  هدش  تبث  لک  یداهنشیپ  تمیق  نیرت  نیئاپ  هدنرب ،  نعت  کالم  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  یتسویپ  مالعتسا  یراذگراب  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  دودرم  هدش  هئارا  داهنشیپ  ماجنا ،  مدع  تروص  رد  دشاب  یم  داتس  هناماس  رد  هدش  یراذگراب 

6616754451 یتسپ :  دک  جدننس ،   2 هقطنم یرادرهش  نامتخاس  یکمن  دیهش  نابایخ  - جدننس جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33239750-087  ، 33282391-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33282391-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( موس موس هلحرم   هلحرم )) جدننس جدننس ودود   هقطنم   هقطنم یرادرهش   یرادرهش زاین   زاین دروم   دروم یناتسمز   یناتسمز یبورفرب   یبورفرب کمن   کمن هیلخت   هیلخت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6464

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

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

زا 111 ھحفص 48 
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لقن لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5842697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگدننار ییامنهار و  ولبات  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094564000024 زاین :  هرامش 

لقن لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناهاپس ورملاس   cm 6 زیاس  m 3 لوط یزلف  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 600 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

لیویس دور  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   20x40 cm زیاس  m 1/5 لوط یگدننار  ییامنهار و  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هدننک  نیمات  اب  لمح  هیارک  دشاب و  یم  راوزبس  رهش  رد  الاک  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا تخادرپ  لباق  هاگشیامزا  هجیتن  زا  سپ  الاک  غلبم  لک  تخادرپ 

تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  نامزاس 

 : یتسپ دک  لقن ،  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   - یوفص باون  نابایخ  یادتبا   - رارسا نابایخ  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9613844336

44234260-051  ، 44234258-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44226220-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یگدننار یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 6565

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

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

زا 111 ھحفص 49 
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لقن لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5842744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عطاقت یگدننار  ییامنهار و  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094564000023 زاین :  هرامش 

لقن لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0412006402   75x35 cm داعبا رالوس  هناخ  ود  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

ناریا تراپ  ربون  نز  کمشچ   LED یرون متسیس   cm 20 زیاس تانبرک  یلپ  سنج  درز  هناخ  هس  باقن  مین  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
ناریا تراپ  ربون  نز  کمشچ   LED یرون متسیس   cm 20 زیاس تانبرک  یلپ  سنج  زمرق  هناخ  هس  باقن  مین  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  تخادرپ  لباق  هاگشیامزا  هجیتن  ندش  صخشم  زا  دعب  الاک  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  هیارکو  دشاب  یم  راوزبس  یادرهش  لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیزیدم و  نامزاس  یزکرم  رابنا  الاک  لیوحت  لحم  -

 : یتسپ دک  لقن ،  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   - یوفص باون  نابایخ  یادتبا   - رارسا نابایخ  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9613844336

44234260-051  ، 44234258-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44226220-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عطاقت عطاقت یگدننار   یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 6666

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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زاوها هقطنم 4  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   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5842867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( موس تبون   ) زاوها یرادرهش  هقطنمرد 4  مشش  ات  مجنپ  لپ  لصاف  دح  یبرغ  یلحاس  راولب  رد  لیردراگ  یزاسهب  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ کرادم  دانسا و  رد  جردنم  تاصخشم  قبط 

1101096687000011 زاین :  هرامش 
زاوها هقطنم 4  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ هب  تکرش  هدش  هتساوخ  کرادم  هئارا  مدع  نینچمه  تسویپ و  دانسا  قبط  زاین  دروم  تادنتسم  کرادم و  هئارا  لیمکت و  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش  دهاوخن  یگدیسر  هدننک  نیمات  یوس  زا  هلصاو 

دشابیم یمازلا  سردآ  هارمه و  نفلت  تبث 

6134938877 یتسپ :  دک   ، 4 هقطنم یرادرهش  یعونصم  راشبآ  بنج  ناتسلگ  نابوتا  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33737028-061  ، 33737600-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33737028-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم هقطنم 3  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401057 هرامش :   :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 12  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 12  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5842927 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/08/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... یا و هبرگ  مشچ  باتزاب  خیملگ ، ولبات ،  هیاپ  ولبات و  عاونا  لماش : ینمیا  یکیفارت و  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

 - ناگدنشورف یاه :  هتشر  تامدخ - ناراکنامیپ -  هبتر  دقاف  تازیهجت -  تاسیسات و  ناراکنامیپ -  هبتر  دقاف  یربارت -  هار و  ناراکنامیپ -  هبتر  دقاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یاهراک بسک و  ناگدنشورف -  ناینب -  شناد  هناروآون و  ناگدنشورف -  نازاسولبات -  ناگدنشورف -  هتسباو -  تازیهجت  غارچ و  هیاپ  ناگدنشورف -  ناشورف -  رازبا 

یکیفارت تازیهجت  ناگدنشورف -  یناشن -  شتآ  ینمیا  مزاول  تازیهجت و  ناگدنشورف -  یزاجم - 

تیاس دانسا : تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
05131293777 نفلت :  یزادرپراک  هرادا  هس -  هقطنم  یرادرهش  راهب -  ناتسوب  عیبر -  هجاوخ  هدننک :  رازگرب  سردآ 

:: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلحاس یلحاس راولب   راولب ردرد   لیردراگ   لیردراگ یزاسهب   یزاسهب وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 6767

 ...  ... وو یایا   هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ باتزاب   باتزاب خیملگ ، ، خیملگ ولبات ،  ،  ولبات هیاپ   هیاپ وو   ولبات   ولبات عاونا   عاونا لماش : : لماش ینمیا   ینمیا وو   یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

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 13 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5842930 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ ناتسا  یاهروحم  حطس  رد  هطوبرم  نویسادنوف  اب  یبیلص  یتاعالطا  یاهولبات  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001467000112 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ناتسزوخ ناتسا  یاهروحم  حطس  رد  هطوبرم  نویسادنوف  اب  یبیلص  یتاعالطا  یاهولبات  بصن  1 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ کرادم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133884453 یتسپ :  دک  فراع ،  نابایخ  تعاس و  نادیم  نیب  - ردص یسوم  ماما  نابایخ  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333641-061  ، 3338641-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366309-061 :: 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   88 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسا ناتسا یاهروحم   یاهروحم حطس   حطس ردرد   هطوبرم   هطوبرم نویسادنوف   نویسادنوف اباب   یبیلص   یبیلص یتاعالطا   یتاعالطا یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن ناونع : : ناونع 6969

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

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

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

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

5841657 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیکراپ هرجنپ  تاقبط و  رد  ورهار  تهج  نوئدراکآ  تخاس  گنیکراپ و  یتومیر  یا  هرکرک  برد  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005817000015 زاین :  هرامش 

یدعس داینب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

تاناریمش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب هتشاد  دیدزاب  لحم  زا  همان  یفرعم  نتشاد  هارمه  یگنهامه و  اب  ینف  ناسانشراک  تمیق  مالعا  زا  لبق  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  تکرش  یلام  تاعالطا  روتکاف و  شیپ 

.ددرگ یم  میظنت  تایلام  همیب و  باسح  اصافم  لیبق  زا  ینوناق  دراوم  تیاعر  اب  دادرارق  راک  عورش  زا  لبق 

1985864449 یتسپ :  دک  کالپ 17 ،  ناساس -  عطاقت  زا  دعب  یقرش -  مهدزناپ  نابایخ  کجنلو -  تاناریمش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22426657-021  ، 22426658-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22426658-021 :: 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

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

مالعتسا دیدمت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

101-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tmicto.tehran.ir :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5841820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا لاس  کی  دادرارق  نامز  تدم  ماعلتسا -  ینف  تسویپ  تمیق و  داهنشیپ  لودج  قبط  ددرت  لرتنک  هزوح  رد  یراکنامیپ  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  نامزاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راکنامیپ  هدهع  هب  لیوحت  نامز  ات  مالعتسا  عوضوم  یاه  هنیزه  هیلک 

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

84312128 :: 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

گنیکراپ گنیکراپ هرجنپ   هرجنپ وو   تاقبط   تاقبط ردرد   ورهار   ورهار تهج   تهج نوئدراکآ   نوئدراکآ تخاس   تخاس وو   گنیکراپ   گنیکراپ یتومیر   یتومیر یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 7070

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک هزوح   هزوح ردرد   یراکنامیپ   یراکنامیپ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 7171

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5841851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ تسویپ  سنج  عون  رکذ  اب  روتکاف  شیپ   - هباشم دک  ناریا  314و315- رتنیرپسا مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004439000189 زاین :  هرامش 

نارهت سناژروا  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کدی ادزم  هدننک  هضرع  عجرم  یروتکژنا  نیباک  کت  ادزم 2000  تناو  الاب  چالک  هعطق  پمپ  الاک :  مان 

تسد 10 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

ایدرب نامدای  هدننک  هضرع  عجرم   M6 لدم  Ton 6 تنویماک اوه  دلوفینم  دربراک  هعطق  رشاو  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
ریوک وردوخ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   Pro832 لدم  BMC نویماک روتوم  تاتسومرت  هعطق  هتسوپ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   N یرس وزوسیا  تنویماک  یتسد  زمرت  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تسد 10 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
قودص ایرآ  ناور  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کتامس  راک  ناور  هدنزاس  عجرم   K1500 یششک روسناسآ  نیباک  برد  دربراک  هعطق  هرقرق  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سدسرم  315 یتسدزمرت مزاول  - ددع سدسرم 5  314 تاتسومرت هتسوپ  - ددع گنیرلا 50 یذغاک  دلوفینم  رشاو  - ددع 10 یلصا 315 الاب چالک  پمپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف ناسانشراک  هدهعرب  الاک  تلاصا  دات   - هامود ه لقادح  هجو  تخادرپ  - ددع 20 315 سدسرم لماکدرگاش  تمس  ییوشک  برد  ناپ  هرقرق  - تسد 10

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

88320674-021  ، 44896381-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44896347-021 :: 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

رتنیرپسا رتنیرپسا مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 7272

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5841887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

148166 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاموتا ییوشک  برد  بصن  هیهت و  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/08/04 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  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 14 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5842066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یقرب  هرکرک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001116000015 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ناریا وکس  تکرش  زا   1000x2500 mm داعبا دورتسکا  موینیمولآ  هغیت 40  هسنارف  یفماس   MC روتوم یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  یقرب  هرکرک  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  بعش  هرادا  نوماه -  هچوک  شبن  ینامرک -  اضر  ازریم  نابایخ  جیسب -  هارراهچ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9414963414

32750159-058  ، 32750150-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32750150-058 :: 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

تاموتا تاموتا ییوشک   ییوشک برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7373

یقرب یقرب هرکرک   هرکرک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7474

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5842070 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیافرد  جردنم  لایرتم  قفورهشدازآ  هبعش  نامتخاس  یقرب  یا  هرکرک  برد  بصنو  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003562000013 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

عبرمرتم 18 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسبراد بصن  هنیزه  ، لمح هنیزه  ، تخاس ترجا  ، یقربروتومو هرکرک  مزاول  هیهت  : لماش هطوبرم  یاه  هنیزه  مامت  لماش  یداهنشیپ  تمبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درادن هقرفتم  یاه  هنیزهریاس  هب  تبسن  یدهعت  هنوگچیه  کنابودشابیم  هژورپ  هدش  مامت  تمیق  هلزنمب  یداهنشیپ  تمیقو  دشابیم....و 

4917898157 یتسپ :  دک  تلادع 37 ،  شبن  - ولبات هار  راهچ  زا  دعب  (- جع  ) رصع یلو  نابایخ  - ناگرگ ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32244356-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32344357-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یباراف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5842478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوردوخ دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091484000176 زاین :  هرامش 
دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

کف نمیا  نازاس  برد  هدننک  هضرع  عجرم   FAAC یتراجت مان   BETA 6M لدم یپوکسلت  یکیرتکلا  دنب  هار  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  دوجوم  یتسویپ  کرادم  لیاف  رد  رظن  دروم  دنب  هار  لماک  تاصخشم  هدوب و  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  مارتحا  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9178686917 یتسپ :  دک  رثوک ،  یادتبا  دابآ -  لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38072492-051  ، 38817980-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38818300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاس نامتخاس یقرب   یقرب یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصنو   بصنو تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 7575

ییوردوخ ییوردوخ دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تفن  یلم  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 15 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5842965 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشاب یسانشکاخ  زاریش خ  یناشن  (- تسویپ لیاف  رد  حرش  قباطم   ) زاریش هاگشاب  رد  یقرب  یا  هشیش  برد  هاگتسد  ود  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تفن تکرش 

1101092921000723 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمالغ  09192694599 داژنردنلق -  یاقآ   09163540746 یگنهامه تهج  سامت  یاهرامش   - تسا یمازلا  راک  زا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84183244-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: 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  1616   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یقرب یقرب یایا   هشیش   هشیش برد   برد هاگتسد   هاگتسد ودود   بصن   بصن ناونع : : ناونع 7777

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5841756 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد  6 تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ws-c3750G-12s ینف تاصخشم  اب  هاگتسد  وکسیس 1 چیئوس 

ws-2960x-24pdL ینف تاصخشم  اب  هاگتسد  وکسیس 2 چیئوس 
1101003721000057 زاین :  هرامش 

رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینوس یتراجت  مان   NSR1200 لدم  LAN یاه هکبش  دربراک  هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( زاین حرش  قباطم  ) .دشاب یم  هباشمالاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلاروتکاف  شیپ  هئارا 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع ی  هب  لمح  هنیزه 

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

32129249-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33513235-076 :: 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

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس هتسبرادم -  -  هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7878

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

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

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

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

5841921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091989000067 زاین :  هرامش 

رهشوب هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدع ندوب  طورشم  ای  شودخم  تروص  ردودشابیم  یمازلا  تسویپ  لیاف  لیمکتددرگیم  روادای.دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هدادرثا  بیترت  هدش  هئارا  داهنشیپ  هب  لیاف  لیمکت 

7514779637 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  سدق -  نادیم  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334064-077  ، 33330272-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330271-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 13 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5841935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ ظاحل  قیقد  روتکاف  شیپ  - ددرگ یرازگراب  لک  تمیق  تسا  هباشم  دک  ناریا   NVR کسید - دراه  هتسبرادم - نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005630000161 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  لامش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلکوت 09912703745 سدنهم  یاقا  اب  ینف  لاوس  ددرگ - یرازگراب  قوف  تکرش  کرادم  اب  لیمکت و  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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن ناونع : : ناونع 7979

ددرگ ددرگ ظاحل   ظاحل قیقد   قیقد روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ -- ددرگ ددرگ یرازگراب   یرازگراب لکلک   تمیق   تمیق تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا   NVRNVR کسید - - کسید دراه   دراه هتسبرادم - - هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5842170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد  6 تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ws-c3750G-12s ینف تاصخشم  اب  هاگتسد  وکسیس 1 چیئوس 

ws-2960x-24pdL ینف تاصخشم  اب  هاگتسد  وکسیس 2 چیئوس 
1101003721000059 زاین :  هرامش 

رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یربهار هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   SERVER NSR 500 WITH RACKMOUNT KIT لدم هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 

زاسهب عیانص 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/08 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( زاین حرش  تسویپ و  لیاف  قباطم  ) .دشاب یم  هباشمالاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلاروتکاف  شیپ  هئارا 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع ی  هب  اه  هنیزهریاس 

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

32129249-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33513235-076 :: 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

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس هتسبرادم -  -  هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8181
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  خیش  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5842424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طابترا سراپ  یلخاد  تکرش  هلاس  یتناراگ 2  اب   DS-2CD2143GO-I هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091708000109 زاین :  هرامش 

دهشم خیش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   SSC-CD77P لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  لقن  لمح و  هنیزه  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یرادباسح  لاور  قبط  تخادرپ  هوحن  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئرا  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یلخاد 211   37269021- عالطا تروصرد  دریگ  تروص  ناتسرامیب  برد  لیوحت  هدننک  نیمات 

9139963185 یتسپ :  دک  خیش 3 ،  رتکد  شبن  ینرق 6 -  دیحوت -  نادیم  راب و  نادیم  هارراهچ  لصافدح  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37269021-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37277470-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طابترا طابترا سراپ   سراپ یلخاد   یلخاد تکرش   تکرش هلاس   هلاس   22 یتناراگ   یتناراگ اباب     DS-2CD2 143GO- IDS-2CD2 143GO- I هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8282

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

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

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

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

5842452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلو ولیک  یاه 400  تسپ  یریوصت  تراظن  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001123000357 زاین :  هرامش 

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگ راب  داتس  هناماس  رد  اددجم  ءاضما  رهم و  لیمکت و  زا  سپ  تسویپ  یاه  لیاف  .دشاب  یم  تسویپ  یاه  لیاف  قباطم  رظن  دروم  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش

دک ناسارخ ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  تسار -  تمس  زیدناش -  هبقرط  یهار  ود  زا  لبق  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9189141815 یتسپ : 

36103628-051  ، 36103000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36103099-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلو تلو ولیک   ولیک   400400 یاه   یاه تسپ   تسپ یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8383
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تشدرس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5842589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یتسویپ  تسیل  قبط  تاصخشم  دادعت و  یکیفارت  یاهنیبورد  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005977000114 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  تشدرس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   OEJ یتراجت مان   LPR لدم  IP ناوخ و کالپ  ریوصت  شزادرپ  تافلخت  تبث  بش  رد  دید  یتراظن  یکیفارت و  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

اه هداج  کینورتکلا  باقع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
تشد رس  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یتسویپ  تسیل  قبط  تاصخشم  دادعت و  یکیفارت  یاهنیبورد  تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5961744145 یتسپ :  دک  تشدرس ،  یرادرهش  روپ  یلع  دیهش  نابایخ  تشدرس  تشد ،  رس  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44329092-044  ، 44322005-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44322997-044 :: 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

دنهس یتعنص  هاگشناد  عبانم  تیریدم  یلام و  یرادا ، تنواعم   :: 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 09 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5842593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Ps536w 5meg SPeed نادرگ نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092992000069 زاین :  هرامش 

دنهس یتعنص  هاگشناد  عبانم  تیریدم  یلام و  یرادا   تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یردیح ارهز  هدننک  هضرع  عجرم   AV MARK یتراجت مان   204A لدم یتظافح  یاهمتسیس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک زور  هاگشناد 45  دیئاتو  لیوحت  زا  سپ  روتکاف  هجو  دشابیم 2 - هدنشورف  هدهع  رب  یتناراگو  بصنو  لمح  هنیزهو  هدوب  هباشم  دک  ناریا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ 

5331817634 یتسپ :  دک  دنهس ،  یتعنص  هاگشناد  دنهس -  دیدج  رهش  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458216-041  ، 33458247-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443860-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تاصخشم   تاصخشم وو   دادعت   دادعت یکیفارت   یکیفارت یاهنیبورد   یاهنیبورد تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 8484

Ps536w Ps536w 5meg 5meg SPeedSPeed نادرگ نادرگ نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8585

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5842629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هوق تاعالطا  تظافح  هیدات  تسویپ  لیاف  ربارب  لک  هرادا  نامتخاس  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یتناراگ  یزادنا  هار  بصندیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یرورضدانسا  تبث  نامزاس  هیئاضق و 

1101003815000045 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نکفاریش 09356566197  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149679651 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  - یرهطم نابایخ  یادتبا  - ناگدازآ نادیم  - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32505288-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32521085-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یتناراگ   یتناراگ یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686
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یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5842791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رآ یو  نا  نیبرود و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050190000122 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
عجرم  ITR IMEN TASVIR REDKA یتراجت مان   ITR-IPSR544-PL لدم یگنر  بش  رد  دید  اب  لسکیپاگم  تیالراتسا 5  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

اکدر ریوصت  نمیا  هدنزاس  عجرم  اکدر  ریوصت  نمیا  هدننک  هضرع 
هاگتسد 230 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
روفصع لآ  دیحو  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  متسیس  سراپ  یتراجت  مان   PSE-N324-402416 لدم هکبش  تحت  لاناک  رآ 32  یو  نا  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدع تروصردودشابیم  هدنشورف  هدهعرب  یوضر  ناسارخ  هپس  کناب  رابنا  ات  یربراب  هنیزه  / تسویپ تاصخشمربارب  / یناریا / هباشماهدکناریا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ هپس کناب  باسح  هرامش  روتکاف و  شیپ  هئارا  / ههامکیروتکاف هیوست  / دوشیم هداد  تشگرب  هدنشورف  هنیزه  اب  الاک  قباطت 

9176753673 یتسپ :  دک  یناقلاط 1 ،  شبن  دابآ  دمحا  نابایخ  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38462118-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38423096-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5842933 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رآرآ یویو   نانا   وو   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8787

هتسباو هتسباو مالقاو   مالقاو هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هتسباو مالقاو  هتسبرادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001513000119 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یقرش  بونج  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HIK VISION یتراجت مان   DS 7732 لدم هتسب  رادم  نیبرود   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

ناریا
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/08/09 زاین :  خیرات 
کینورتکلا ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HIK VISION یتراجت مان   DS 8116 لدم هتسب  رادم  نیبرود   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

ناریا
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/08/09 زاین :  خیرات 
کینورتکلا ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HIK VISION یتراجت مان   DS 7608 لدم هتسب  رادم  نیبرود   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

ناریا
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/08/09 زاین :  خیرات 
کینورتکلا ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HIK VISION یتراجت مان   DS 7208 لدم هتسب  رادم  نیبرود   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

ناریا
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/08/09 زاین :  خیرات 
کینورتکلا ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HIK VISION یتراجت مان   DS 7604 لدم هتسب  رادم  نیبرود   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

ناریا
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/08/09 زاین :  خیرات 
کینورتکلا ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HIK VISION یتراجت مان   DS 7316 لدم هتسب  رادم  نیبرود   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

ناریا
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/08/09 زاین :  خیرات 
کینورتکلا ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HIK VISION یتراجت مان   DS 9116 لدم هتسب  رادم  نیبرود   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

ناریا
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/08/09 زاین :  خیرات 
کینورتکلا ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HIK VISION یتراجت مان   DS 7216 لدم هتسب  رادم  نیبرود   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

ناریا
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/08/09 زاین :  خیرات 
کینورتکلا ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HIK VISION یتراجت مان   DS 7204 لدم هتسب  رادم  نیبرود   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

ناریا
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/08/09 زاین :  خیرات 
نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ءاهب  مالعتسا  دانسا  دنیآرف  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
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زربلا ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5842939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک نایگنهرف  هاگنامرد  یلخاد  هکبش  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003641000052 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

لیاف 1 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داقعنا.دشاب یم  راکنامیپ  مهس  دصرد  ینوناق 7.8  باسحاصافم  هئارا  هب  طونم  باسح  هیوست  هنوگره  دوش  هعلاطم  تقد  هب  یتسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب هباشم  راک  لقادح 3  هقباس  یاراد  تسیاب  یم  یضاقتم  یاه  تکرش.دشاب  یم  روشک  روما  رب  مکاح  نیناوق  قباطم  دادرارق 

3155797178 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  - مهدزون ناتسلگ  بنج  - ناتسلگ راولب  - نارهم نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32507008-026  ، 32563216-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32563219-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  حرش  هب  زاوها -  یمورب  رابنا  تانئاق و  دالوف  یاهتیاس  تهج  هتسبرادم  یاه  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095916000011 زاین :  هرامش 

ناریا یسدنهم  یللملا  نیب  هدننک :  رازگرب 
CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یم  یسررب  هدش  تساوخرد  تاصخشم  افرص  . 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناخیدروا 09126190721 یاقآ  اب  ینف  طابترا  یارب  . 2

.تسا یمازلا  یلم  رادناتسا  ناشن  یاراد  رازفا Smart Pss و  مرن  اب  گنهامه  . 3

1994643683 یتسپ :  دک  کالپ 6 ،  راطع  کنو خ  نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81282320-021  ، 81280000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81280000-021 :: 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

جرک جرک نایگنهرف   نایگنهرف هاگنامرد   هاگنامرد یلخاد   یلخاد هکبش   هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8989

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9090
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یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رآ یو  نا  نیبرود و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050190000123 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
عجرم  ITR IMEN TASVIR REDKA یتراجت مان   ITR-IPSR544-PL لدم یگنر  بش  رد  دید  اب  لسکیپاگم  تیالراتسا 5  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

اکدر ریوصت  نمیا  هدنزاس  عجرم  اکدر  ریوصت  نمیا  هدننک  هضرع 
هاگتسد 230 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
روفصع لآ  دیحو  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  متسیس  سراپ  یتراجت  مان   PSE-N324-402416 لدم هکبش  تحت  لاناک  رآ 32  یو  نا  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدع تروصردودشابیم  هدنشورف  هدهعرب  یوضر  ناسارخ  هپس  کناب  رابنا  ات  یربراب  هنیزه  / تسویپ تاصخشم  ربارب  / یناریا / هباشم اهدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ هپس کناب  باسح  هرامش  روتکاف و  شیپ  هئرا  / ههامکی روتکاف  هیوست  / دوشیم هداد  تشگرب  هدنشورف  هنیزه  اب  الاک  قباطت 

9176753673 یتسپ :  دک  یناقلاط 1 ،  شبن  دابآ  دمحا  نابایخ  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38462118-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38423096-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رآرآ یویو   نانا   وو   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9191

 ...  ... وو کیتسا   کیتسا یوج   یوج رآرآ ، ، یویو   نانا   ییویدار ، ، ییویدار هاگتسد   هاگتسد هنایار ، ، هنایار نیبرود ، ، نیبرود لماش   لماش یتینما   یتینما تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

 ... کیتسا و یوج  رآ ، یو  نا  ییویدار ، هاگتسد  هنایار ، نیبرود ، لماش  یتینما  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005401000057 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  دورناوج  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

ایرآ توص  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRIGHT یتراجت مان   B 1020 لدم  LCD نویزیولت یراوید  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
زادرپ ناملپد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   DP-220 لدم رازفا  مرن   CD هارمه هب  ییویدار  تاملاکم  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

رترب ریوصت  عیانص  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  اترب   HVL55D88S لدم  in 55 زیاس  LED نویزیولت الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
هداد شواک  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IRLAB هدنزاس عجرم   KDT یتراجت مان   KI-S100T20V22 لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس نازادرپ 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
روفصع لآ  دیحو  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  متسیس  سراپ  یتراجت  مان   PSE-N162-401408 لدم هکبش  تحت  لاناک  رآ 16  یو  نا  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   HDD WD Blue buffer لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
اتار تراجت  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک 

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

هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   JOYSTICK GESSMANN یتراجت مان   V61 لدم لاقتنا  ییاج و  هباج  لیقثرج  دربراک  هتهج  ود  کیتسا  یوج  الاک :  مان 
تومام تعنص  اریو  هدننک  هضرع  عجرم   GESSMANN

ددع 1 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

دورناوج رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دننک نیمات  یتساوخرد و  یالاک  تاصخشم  .دامرف  ظاحل  اه  هنیزه  ریاس  تمسق  رد  ار  یزادنا  هار  بصن و  هنیزه  یداهنشپ  تمیق  هئار  رد  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت   09339249519 هرامش :  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  .دشاب  یم  تسویپ 

6798143114 یتسپ :  دک  یولوم ،  نادیم  دورناوج - دورناوج ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46222221-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46229401-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

...و5843247 کیتسا  یوج  رآ ، یو  نا  ییویدار ، هاگتسد  هنایار ، نیبرود ، لماش  یتینما  تازیهجت  هحفص 21)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا
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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   11 دادعت   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم5843088 یاه  نیبرود  هحفص 57)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسباو5842933 مالقاو  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 57)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

5841935- ددرگ یرازگراب  لک  تمیق  تسا  هباشم  دک  ناریا   NVR کسید - دراه  هتسبرادم - نیبرود 
ددرگ ظاحل  قیقد  روتکاف  شیپ 

هحفص 57) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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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 " ) " ) سسکا سسکا  "  " 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

گرزب نارهت  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5843086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح مالعا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030613000062 زاین :  هرامش 

گرزب نارهت  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
NINGBO BAOJIEL ONG FIRE یتراجت مان   BN3700 لدم تاجن  دادما و  تازیهجت  یناشنشتآ  لوسپک  مخز و  بسچ  دناب و  هلوک و  تس  الاک :  مان 

لوفزد نافاب  نیون  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   CONTROL
ددع 100 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1455915581 یتسپ :  دک  یهلا ،  بیبح  شبن  ناخراتس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66554677-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66554677-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح مالعا   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتم5841985 زاگ  راجفنا  دض  روتکتد  عوبطم -  هیوهت  یرورض  هحفص 21)مالقا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5842248 مالعا  ریژآ  فراعتم  هحفص 21)یساش  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5842734 مالعا  متسیس  تهج   MICRA25 سنسریا هاگتسد  ود  هحفص 21)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تاجن5843086 دادما و  تازیهجت  یناشنشتآ  لوسپک  مخز و  بسچ  دناب و  هلوک و  هحفص 6)تس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

(( 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

.دشاب5842589 یم  یتسویپ  تسیل  قبط  تاصخشم  دادعت و  یکیفارت  یاهنیبورد  هحفص 57)تاعطق  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تاجن تاجن وو   دادما   دادما تازیهجت   تازیهجت یناشنشتآ   یناشنشتآ لوسپک   لوسپک وو   مخز   مخز بسچ   بسچ وو   دناب   دناب وو   هلوک   هلوک تستس   ناونع : : ناونع 9393

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

ددرت5841820 لرتنک  هزوح  رد  یراکنامیپ  تامدخ  یاهمتسیسماجنا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 52) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( 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

.دشاب5842589 یم  یتسویپ  تسیل  قبط  تاصخشم  دادعت و  یکیفارت  یاهنیبورد  هحفص 57)تاعطق  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

.دشاب5842589 یم  یتسویپ  تسیل  قبط  تاصخشم  دادعت و  یکیفارت  یاهنیبورد  هحفص 57)تاعطق  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دهشم یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5841669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  یناشن  شتآ  نامزاس  یارب  قیرح  یوردوخ  هب  نت  یادنویه 6  یوردوخ  یساش  هاگتسد  یزاس 10  یربراک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  165/780/000/000 دروارب :

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دهشم یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح یوردوخ   یوردوخ هبهب   نتنت     66 یادنویه   یادنویه یوردوخ   یوردوخ یساش   یساش هاگتسد   هاگتسد   1010 یزاس   یزاس یربراک   یربراک ناونع : : ناونع 9494

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-467-PHD-85452-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5842312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسفنت یاوه  یزاس  هریخذ  صوصخم  تازیهجت  هارمه  هب  راد  نیباک  نت و  وزوسیا 5  یلزید  تنویماک  یساش  یور  رایس  یناسر  اوه  وردوخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایاپ 30-08-1401 عورش 01-08-1401 - هطوبرم - تامدخ  قیرح و  ءافطا  مالعا و  ینمیا -  تازیهجت  هورگ  هدرشف -

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

قیرح5841669 یوردوخ  هب  نت  یادنویه 6  یوردوخ  یساش  هاگتسد  یزاس 10  هحفص 6)یربراک  قیرح  ( قیرح

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

ناتم5841985 زاگ  راجفنا  دض  روتکتد  عوبطم -  هیوهت  یرورض  هحفص 21)مالقا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5842248 مالعا  ریژآ  فراعتم  هحفص 21)یساش  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5842252( قیرحافطا مالقا  ) gent کرام هیذغت  عبنم   . لوژام تراک   . هحفص 21)روتکتد قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لالح5842272 فشاک  قیرح و  ءافطا  مالعا و  متسیس  یحارط  هرواشم  هحفص 21)تامدخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

وزوسیا5842312 یلزید  تنویماک  یساش  یور  رایس  یناسر  اوه  وردوخ  هحفص 6)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

5842327 : لدم  apollo: دنرب  S1 قیرح ءافطا  مالعا و  متسیس   sounder control unit تراک دیرخ 
ددع  30  : دادعت  xp95 55000-852

هحفص 21) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5842734 مالعا  متسیس  تهج   MICRA25 سنسریا هاگتسد  ود  هحفص 21)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

سکاب5842853 ریاف  بصن  هطوحم و  قیرح  افطا  یشک  هحفص 21)هلول  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5842906 نالعا  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، حلاصم ، هحفص 6)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

وزوسیا وزوسیا یلزید   یلزید تنویماک   تنویماک یساش   یساش یور   یور رایس   رایس یناسر   یناسر اوه   اوه وردوخ   وردوخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مالعا و5843015 یاهمتسیس  یبارخ  عفر  یرادهگن و  قیرح و  افطا  یاهردنلیس  ژراش  تایلمع  ماجنا 
ناتسا حطس  یاههاگتسیا  قیرح  افطا 

هحفص 21) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تاجن5843086 دادما و  تازیهجت  یناشنشتآ  لوسپک  مخز و  بسچ  دناب و  هلوک و  هحفص 6)تس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

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

نیبروت5843127 قیرح  ءافطا  لرتنک  متسیس  کر  هحفص 29)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5843131CO2 یزاگ کیتاموتا  قیرح  ءافطا  هحفص 21)متسیس  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

کینورتکلا5841930 تظافح  متسیس  یارجا  هحفص 10)یراذگاو  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 " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5842773 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا دانسا  ساسارب  ینپاژ  نزوس  نیشام  یکدی  یکیناکم  مالقا  ملق   11 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000126 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یگدنزاس نانابهار  هدننک  هضرع  عجرم   S700K یکیرتکلا همین  نزوس  نیشام  روتکتد  هلیم  دمن  هساک  هعطق  شوپرد  الاک :  مان 

ددع 11 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سیسات یمسر  همانزورو  همانساسا  ) تکرشدانساو مالعتسادانسادیاب  ناگدنشورف.تسیمازلا  مالعتسا  مرفوالاکدک  ناریاوروتکاف  شیپ  هپارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لاسراداتس  هناماس  قیرطزاو  هدشءاضماورهم  تروصبار  ( تارغتو

یتسپ دک  یکیرتکلا ،  مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  -15 هقبط - نهآ هار  یزکرم  نامتخاس  - اقیرفآ هارگرزب  یادتبا  _ نیتناژرآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457994861 : 

55127916-021  ، 55127900-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتم5841985 زاگ  راجفنا  دض  روتکتد  عوبطم -  هیوهت  یرورض  هحفص 21)مالقا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5842252( قیرحافطا مالقا  ) gent کرام هیذغت  عبنم   . لوژام تراک   . هحفص 21)روتکتد قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

مالعتسا5842773 دانسا  ساسارب  ینپاژ  نزوس  نیشام  یکدی  یکیناکم  مالقا  ملق   11 هحفص 75)دیرخ روتکتد  ( روتکتد

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

مالعتسا مالعتسا دانسا   دانسا ساسارب   ساسارب ینپاژ   ینپاژ نزوس   نزوس نیشام   نیشام یکدی   یکدی یکیناکم   یکیناکم مالقا   مالقا ملق   ملق   1 11 1 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 9696

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5842330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سارفنک نادرگ  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نفورکیم
وگدنلب

رتویپماک متسیس 
1201001120000206 زاین :  هرامش 

ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
CPU Pentium G5400 box - 

MB ASUS H310M-A
POWER GREEN 480A

RAM 4GB Kingston DDR4 2400
Case Green Pars Evo

HDD 1TB W.D WD10SPZX
VGA ASUS GT730-SL-2GD-BRK

BK-8700 دنایب یا  دروبیک 
N-300 کتروفیا سوام 

Logitech BCC950 مکبو سارفنک  نیبرود 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

دروم  10 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا زاین  دروک  ددع  کی  دادعت  ملق  ره  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ 

هدنشورف طسوت  لاسرا 
یراک زور  هیوست 15 

1467863433 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  ناشخرد  شبن  یلامش  کمالف  نابایخ  کناویا  راولب  ( برغ  ) سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96881805-021  ، 22858720-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک متسیس   متسیس وگدنلب   وگدنلب نفورکیم   نفورکیم سارفنک   سارفنک نادرگ   نادرگ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9797

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   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5842896 :: 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 

1101092288003323 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اکوف نارهت  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   FUJIFILM یتراجت مان  لدم 2500   A 1/5 نایرج تدش   V 9 ژاتلو نیبرود  یرطاب  رژراش  الاک :  مان 
هاگتسد 2 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

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تدش تدش   VV  99  ژاتلو ژاتلو نیبرود   نیبرود یرطاب   یرطاب رژراش   رژراش ناونع : : ناونع 9898

طبض طبض هاگتسد   هاگتسد یساکع   - - یساکع نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ یساکع - - یساکع نیبرود   نیبرود شالف   شالف  - - یساکع یساکع نیبرود   نیبرود فیک   فیک موز -  -  موز نیبرود   نیبرود زنل   زنل لاتیجید - - لاتیجید یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
یبیج یبیج ادص   ادص

9999

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ددرگ یم  لاطبا  تروص  نیا  ریغ  رد  رداص ،  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب  روتکاف  شیپ  امتح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام  تخادرپ 2  طیارش 

یگنهامه 09126234159
1101096102000717 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
الاک رهپس  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CASIO یتراجت مان   EX-ZR-200 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

تراجت نیشرپ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   CANON هدنزاس عجرم   CANON یتراجت مان   USM لدم  mm 70-24 موز نیبرود  زنل  الاک :  مان 
ماهم

ددع 1 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

نیشرپ یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   CANON هدنزاس عجرم   CANON یتراجت مان   USM لدم  mm 200-70 موز نیبرود  زنل  الاک :  مان 
ماهم تراجت 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

هرانک ردنب  جاوما  قفا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 203  یساکع  نیبرود  فیک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
کالفا هشیپ  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   NIKON یتراجت مان   SB700 یساکع نیبرود  شالف  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

کالفا هشیپ  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   MEFOTO یتراجت مان   TOFO لدم یساکع  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
قرش متسیس  نسوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN SKY هدنزاس عجرم   TSCO یتراجت مان   TR906 لدم یبیج  ادص  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017101-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 12 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع هب  لمح  هنیزه  تسا / هباشم  دک  ناریا  تسویپ / تاصخشم  تسیل و  قباطم  سنارفنک  ویدیو  متسیس  تازیهجت  ملق   7 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف

1101093035000579 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   LOGITECH هدنزاس عجرم   LOGITECH یتراجت مان   GVC لدم  4k نیبرود زنل  میسیب و  نفورکیم  اب  هارمه  سنارفنک  وئدیو  هاگتسد  الاک :  مان 
راگن هکبش  لایور  تاعالطا  یروانف و  هدننک  هضرع  عجرم  سوس 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  یراک / زور  تخادرپ 40  / هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / دشاب تسویپ  تسیل  اب  قبطنم  تسیابیم  تاصخشم  مالقا و  دادعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ 

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

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنارفنک سنارفنک ویدیو   ویدیو متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق   77 ناونع : : ناونع 100100
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تبرت یکشزپ  مولع  هیردیح  تبرت  نیسح  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نویزیولت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092307000118 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هیردیح    تبرت  نیسح  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
چنیا نویزیولت 50  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  13 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع ی  رب  بصن  لمح و  هنیزه  دشاب ، یم  هطوبرم  سانشراک  دیئات  اب  الاک و  لیوحت  زا  دعب  ههامود  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9516915169 یتسپ :  دک  ع ، )  ) نیسح ماما  ناتسرامیب  دهشم -  هب  هیردیح  تبرت  هداج  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52226011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52226011-051 :: 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

وکسیس5841756 چیئوس  هتسبرادم -  هحفص 57)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5841921 رادم  نیبرود  هحفص 57)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5841935- ددرگ یرازگراب  لک  تمیق  تسا  هباشم  دک  ناریا   NVR کسید - دراه  هتسبرادم - نیبرود 
ددرگ ظاحل  قیقد  روتکاف  شیپ 

هحفص 57) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

وکسیس5842170 چیئوس  هتسبرادم -  هحفص 57)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رتویپماک5842330 متسیس  وگدنلب  نفورکیم  سارفنک  نادرگ  هحفص 10)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

طابترا5842424 سراپ  یلخاد  تکرش  هلاس  یتناراگ 2  اب   DS-2CD2143GO-I هتسب رادم  هحفص 57)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تلو5842452 ولیک  یاه 400  تسپ  یریوصت  تراظن  تازیهجت  هحفص 57)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

نویزیولت نویزیولت ناونع : : ناونع 10 110 1
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

.دشاب5842589 یم  یتسویپ  تسیل  قبط  تاصخشم  دادعت و  یکیفارت  یاهنیبورد  هحفص 57)تاعطق  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5842593Ps536w 5meg SPeed نادرگ نیبرود  هحفص 57)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5842629 رادم  یاه  نیبرود  یتناراگ  یزادنا  هار  بصن  هحفص 57)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رآ5842791 یو  نا  هحفص 57)نیبرود و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تدش5842896  V 9 ژاتلو نیبرود  یرطاب  هحفص 10)رژراش  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسباو5842933 مالقاو  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 57)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5843046- یساکع نیبرود  شالف   - یساکع نیبرود  فیک  موز -  نیبرود  زنل  لاتیجید - یساکع  نیبرود 
یبیج ادص  طبض  هاگتسد  یساکع  - نیبرود  هیاپ 

هحفص 10) نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم5843088 یاه  نیبرود  هحفص 57)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رآ5843111 یو  نا  هحفص 57)نیبرود و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سنارفنک5843147 ویدیو  متسیس  تازیهجت  ملق  هحفص 10)7  نیبرود  ( نیبرود

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

نیبرود5843225 بصن  دیرخ و  ییانشور و  هکبش  هحفص 10)ثادحا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

...و5843247 کیتسا  یوج  رآ ، یو  نا  ییویدار ، هاگتسد  هنایار ، نیبرود ، لماش  یتینما  تازیهجت  هحفص 21)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

کیتسا و5843289 یوج  رآ ، یو  نا  ییویدار ، هاگتسد  هنایار ، نیبرود ، لماش  یتینما  تازیهجت  دیرخ 
...

هحفص 57) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هحفص 10)نویزیولت5843315 نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ماج تبرت  ناتسرهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5841663 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن مزاول  اب  چنیا  یلصا 3 زیاس  اب  هلزلز  هب  ساسح  زاگ  عطق  ریش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201020018000022 زاین :  هرامش 

ماج تبرت  ناتسرهش  یناگرزاب  تامدخو  هلغ  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 
بصن مزاول  اب  چنیا  یلصا 3 زیاس  اب  هلزلز  هب  ساسح  زاگ  عطق  ریش  - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
ماج تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9571811981 یتسپ :  دک  ماج ،  تبرت  هلغ  تکرش  دابیات ،  ماج -  تبرت  هداج  رتمولیک 3  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52524032-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52524032-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بصن بصن مزاول   مزاول اباب   چنیا   چنیا یلصا  33 یلصا زیاس   زیاس اباب   هلزلز   هلزلز هبهب   ساسح   ساسح زاگ   زاگ عطق   عطق ریش   ریش ناونع : : ناونع 102102

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

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

زا 111 ھحفص 82 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qm3cjjz4ssk6s?user=37505&ntc=5841663
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5841663?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


روباشین ناتسرهش  یناگرزاب  تامدخو  هلغ  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5841988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . چنیا زیاس 4  هلزلز  هب  ساسح  زاگ  عطق  ریش  ددع  کی  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101020016000022 زاین :  هرامش 

روباشین ناتسرهش  یناگرزاب  تامدخو  هلغ  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم  bar 250 راشف یجنلف  لاصتا  عون  کیتاموتا  لصو  عطق و  مزیناکم   in 2 زیاس یدالوف  سنج   AQC-HGSlll لدم هلزلز  جاوما  هب  ساسح  زاگ  ریش  الاک :  مان 

دیدس یبوط  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  دیدس  یبوط  هعسوت  هدنزاس 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
هزوریف رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لیوحت  ددرگ 3 - تسویپ  الاک  یتناراگ  هدوزفا و  شزرا  رب  تایلام  ءاضما و  رهم و  اب  یلاسرا  روتکاف  شیپ  هدش 2_ هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  _1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ناتسرهش  یموب  هدننک  نیمآت  اب  تیولوا  تسا 4 - هدننک  نیمآت  هدهع  رب  لمح  هنیزه  اب  هزوریف  لحمرد 

9315986616 یتسپ :  دک  روباشین ،  هبعش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  تکرش  لاک -  بنج  یروهمج -  راولب  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42225361-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42227173-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . چنیا چنیا   44 زیاس   زیاس هلزلز   هلزلز هبهب   ساسح   ساسح زاگ   زاگ عطق   عطق ریش   ریش ددع   ددع کیکی   -- 11 ناونع : : ناونع 103103
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ناگزمره قرب  دیلوت  تیریدم   :: 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   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5842481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ظیارش  اب  قباطم   SAN STORAGE هکبش زاس  هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007021000140 زاین :  هرامش 

ناگزمره قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کدف هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   SAN STORAGE HP MSA 2040 لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

نیگنر زبس  هنایار 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه 09359879097 تهج  یردص  یاقآ  بانج  ینف  سانشراک  هارمه  هرامش  -2

ددرگ لاسرا  داهنشیپ  تسویپ  هب  امتح  تسیابیم  یلام  ینف و  داهنشیپ  -3

7917164917 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  ییاجر -  دیهش  هلکسا  هداج  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33591700-076  ، 33564900-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33591706-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ظیارش   ظیارش اباب   قباطم   قباطم   SAN STORAGESAN STORAGE  هکبش هکبش زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 104104
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5842887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همدخاب هتعاس  لدم 1990 24 نت  لاقثارج 25 نیمات  لاقثارج ش1- شدرگردرازبا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(09168159953  - 09163134339  – 06134147022  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ ، 

1101093985005478 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5842888 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همدخاب هتعاس  لدم 1990 24 نت  لاقثارج 25 نیمات  لاقثارج ش2- شدرگردرازبا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(09168159953  - 09163134339  – 06134147022  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ ، 

1101093985005479 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نتنت 2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات -- 11 شش لاقثارج   لاقثارج شدرگردرازبا   شدرگردرازبا ناونع : : ناونع 105105

نتنت 2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات -- 22 شش لاقثارج   لاقثارج شدرگردرازبا   شدرگردرازبا ناونع : : ناونع 106106
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 4  هب  تیابارت  شفنب 18  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105002085 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک   WD هدنزاس عجرم  لاتیجید  نرتسو  یتراجت  مان   6TB WD60PURX لدم  TB 6 تیفرظ هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

ژد نمیا  ناگرهم  هدننک 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

دشاب یم  یمازلا  یلاسرا  اه  داهنشیپ  هب  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمسر  روتکاف  هئارا  اب  الاک  ینف  دات  تفایرد و  زا  سپ  زور  هجو 30  تخادرپ 

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32358066-023  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: 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

بصن5841663 مزاول  اب  چنیا  یلصا 3 زیاس  اب  هلزلز  هب  ساسح  زاگ  عطق  هحفص 81)ریش  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

5841988 . چنیا زیاس 4  هلزلز  هب  ساسح  زاگ  عطق  ریش  ددع  کی  هحفص 81)1- زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

وزوسیا5842312 یلزید  تنویماک  یساش  یور  رایس  یناسر  اوه  وردوخ  هحفص 6)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

تسویپ5842481 ظیارش  اب  قباطم   SAN STORAGE هکبش زاس  هحفص 81)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

نت5842887 لاقثارج 25 نیمات  لاقثارج ش1- هحفص 81)شدرگردرازبا  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

نت5842888 لاقثارج 25 نیمات  لاقثارج ش2- هحفص 81)شدرگردرازبا  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

ددع5843077 دادعت 4  هب  تیابارت  شفنب 18  هحفص 81)دراه  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

ددع ددع   44 دادعت   دادعت هبهب   تیابارت   تیابارت   1818 شفنب   شفنب دراه   دراه ناونع : : ناونع 107107
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ییوردوخ5842478 دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 52) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دزی ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5841809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگدنیامن نتشاد  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - اه مر  همه  تست  زا  سپ  تخادرپ  - تست لیوحت و  زا  سپ  زور  تخادرپ 60  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسه یمازلا  دزی  ناتسا  رد  لاعف 

1101004366000058 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

قرش شزادرپ  هارمه  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   2400Hz لدم  GB 32 تیفرظ رورس   DDR4 مر الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

9139689936- تسا هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916978477 یتسپ :  دک  رنهاب ،  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37240171-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37254750-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5842547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس رورس   DDR4DDR4  مرمر ناونع : : ناونع 108108

دپدپ هیذغت -  -  هیذغت عبنم   عبنم بایغ -  -  بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد یلصا   یلصا درب   درب ردیر -  -  ردیر مرمر   روتینام -  -  روتینام سیک -  -  سیک سوام -  -  سوام دیلک -  -  دیلک هحفص   هحفص رتویپماک (  (  رتویپماک تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع
 ( ( لانرتسکا لانرتسکا کسید   کسید دراه   دراه سوام -  -  سوام

109109
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رتویپماک تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544001612 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
SILICON4ME یتراجت مان  اب  ییاوقم  هبعج   Silik 8880 لدم دیلک  هحفص  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

SILICON4ME یتراجت مان  اب  یلاتسیرک  هبعج   SOM 340-3D لدم لاکیتپا  سوام  الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   proliant Dl580 G5 لدم  intel xeon cpu اب رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

یفطصم حالص  هدننک  هضرع  عجرم   RAM SLMM هدنزاس عجرم  اکیرما  هدحتم  تلایا  هدنزاس  روشک   KINGMAX لدم  GB 1 تیفرظ هنایار  ردیر  مر  الاک :  مان 
روپ

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

شزادرپ یایند  هدننک  هضرع  عجرم   MAIN BOARD یتراجت مان  بایغ  روضح و  هاگتسد   MB 202-990-700 یلصا درب  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
سیدرپ هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم   GREEN یتراجت مان   Griffin لدم گرزب  زیاس  سوام  دپ  الاک :  مان 

زبس هرایس  تعنص 
ددع 30 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
روبص یلع  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GREEN هدنزاس عجرم  نیرگ  یتراجت  مان   GP430A-ES لدم  W 430 ناوت هنایار  لماک  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   HDD WD Blue buffer لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
اتار تراجت  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم لاطبا  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  تسا  دیئات  دروم  یناریا  روتینام  سیک و  ، دروبیک ، سومدپ ، سوم ، رواپ / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5842963 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  طیارش  تاصخشم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمازلا  روتکاف  یرازگراب 

.دندرگ یرازگراب  هدش و  رهم  اه  هگرب  یمامت 
1101095158000062 زاین :  هرامش 

زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نایار زبس  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  یروهمج  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   GB 900 تیفرظ  10k SAS رورس کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 18 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قباطم  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  روتکاف  یرازگراب 

.دندرگ یرازگراب  هدش و  رهم  اه  هگرب  یمامت 

6193983114 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  نابایخ  یسراف و  ناملس  نابایخ  عطاقت  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32234111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32234122-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GBGB  900900 تیفرظ   تیفرظ   1010 k  SASk  SAS رورس   رورس کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 1101 10
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وراد اذغ 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 14 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( وراد اذغ و  نامزاس  یارب  تسویپ (  ینف  تاصخشم  اب  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004266000139 زاین :  هرامش 

وراد اذغ و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ایشرپ هنایار  تاروگیز  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DELL یتراجت مان   R710 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

امتح ، دیریگب سامت  هرامش 09121943345  اب  زاین  تروص  رد  دوش ،  هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  امتح  تسا ،  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  هجوت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن یراذگ  تمیق  رابنا  یدوجوم  تروص  رد  طقف  دامرف .  یراددوخ  هباشم  یالاک  تمیق  داهنشیپ  زا  دامرف ،  یراذگراب  روتکاف  شیپ 

1314715311 یتسپ :  دک  وراد ،  اذغ و  نامزاس  - دیحوت نادیم  هب  هدیسرن  - دیحوت نابایخ  - یدازآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66427930-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66427930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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یبرغ ناجیابرذآ  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: 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   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  رازفا  تخسو  تاقلعتم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009003000163 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  هب  ینف  تاصخشمو  تمیق  داهنشیپ  گرب  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
نت / ددع / هاگتسد  4 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکینورتکلا تروص  هب  داتس )  تلود (  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  سپس  ددرگ  اضما  رهم و  لیمکت ،  تمرفربارب  تمیق  داهنشیپ  گرب   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( .ددرگ یرازگراب 

5715658479 یتسپ :  دک  تارباخم ،  عطاقت  هب  هدیسرن  قباس ) قرب  مانمگ (  نازابرس  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31104360-044  ، 33449002-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33469133-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

وکسیس5841756 چیئوس  هتسبرادم -  هحفص 57)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رورس5841809  DDR4 هحفص 87)مر رورس  ( رورس

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

وکسیس5842170 چیئوس  هتسبرادم -  هحفص 57)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هاگتسد5842547 یلصا  درب  ردیر -  مر  روتینام -  سیک -  سوام -  دیلک -  هحفص  رتویپماک (  تاعطق 
 ( لانرتسکا کسید  دراه  سوام -  دپ  هیذغت -  عبنم  بایغ -  روضح و 

هحفص 87) رورس  ( رورس

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

5842963GB 900 تیفرظ  10k SAS رورس کسید  هحفص 87)دراه  رورس  ( رورس

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

هنایار5843010 هحفص 87)رورس  رورس  ( رورس

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

رورس5843144 قاتا  رازفا  تخسو  هحفص 87)تاقلعتم  رورس  ( رورس

رورس رورس قاتا   قاتا رازفا   رازفا تخسو   تخسو تاقلعتم   تاقلعتم ناونع : : ناونع 1121 12
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5841970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریازا  هک  راد  تنامض  درادناتسا  یلصا  تسویپ  تسیل  ینف  تاصخشم  قبط  هاگتسد  کی  دادعت  یرام  نب  هاگتسد  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم 

1101091936000462 زاین :  هرامش 
ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

هتفرشیپ یکشزپ  کینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم   Dirui Industrial Co LTD یتراجت مان   DR و CS لدم یمیشویب  روزیلانآ  یرام  نب  بآ  حطس  روسنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تسا هدننک  نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزهو  تسا  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیقو  دشاب  یم  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسویپ تاصخشم  قبط  سامت  نفلتو  یتخادرپو 

7919915519 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  یرادرهش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33347001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347003-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: YPGMC-81-1401-642-خ یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5842354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدورو نشکناک  عون  هجرد  بصن 110  طیحم  یامد  ممیزکام  .دشاب  یم   NO NC روا جنچ  تکاتنک  کی  یاراد  روتارنژ  رلوک  جیکیل  زاسراکشآ  روسنس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 2   GE Part No: 39-E40220P010 پیاپ جیگ  جنس 1/2  حطس 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیشویب یمیشویب روزیلانآ   روزیلانآ یرام   یرام نبنب   بآبآ   حطس   حطس روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 113113

هجرد هجرد   1 101 10 بصن   بصن طیحم   طیحم یامد   یامد ممیزکام   ممیزکام .دشاب   .دشاب یمیم     NO NCNO NC  روا روا جنچ   جنچ تکاتنک   تکاتنک کیکی   یاراد   یاراد روتارنژ   روتارنژ رلوک   رلوک جیکیل   جیکیل زاسراکشآ   زاسراکشآ روسنس   روسنس ناونع : : ناونع
ددع ددع   22 دادعت   دادعت   GE Part No: 39-E40220P010GE Part No: 39-E40220P010 پیاپ   پیاپ جیگ   جیگ   1/21/2 جنس   جنس حطس   حطس یدورو   یدورو نشکناک   نشکناک عون   عون

1141 14
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هوکزوریف نامیس  یدیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FIKCC-326-1273 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 01-08-1401  زا   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5842357 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هربیو روسنس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 15 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5842998 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

غلبم لک  ، تسا هدش  باختنادک  ناریا  کی  ، زاین دروم  یاهدکناریا  هب  لماک  یسرتسد  مدع  / هدننک حیحصت  هاگتسد  راشف  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ جرد  اجکی  تروصب  یتسویپ  مالعتسا  مالقا 

1101093377000269 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 : 
1401/09/05 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

هربیو هربیو روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 115115

هدننک هدننک حیحصت   حیحصت هاگتسد   هاگتسد راشف   راشف روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 1161 16
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52457329 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/08/10هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/08/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843336 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روسنس و اب  لایس  نایرج  کینوسارتلوا  ریگ  هزادنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یمیشویب5841970 روزیلانآ  یرام  نب  بآ  حطس  هحفص 92)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

.دشاب5842354 یم   NO NC روا جنچ  تکاتنک  کی  یاراد  روتارنژ  رلوک  جیکیل  زاسراکشآ  روسنس 
GE پیاپ جیگ  جنس 1/2  حطس  یدورو  نشکناک  عون  هجرد  بصن 110  طیحم  یامد  ممیزکام 

ددع دادعت 2   Part No: 39-E40220P010

هحفص 92) روسنس  ( روسنس

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

هربیو5842357 هحفص 92)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

هدننک5842998 حیحصت  هاگتسد  راشف  هحفص 92)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

روسنس5843336 اب  لایس  نایرج  کینوسارتلوا  ریگ  هحفص 92)هزادنا  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روسنس روسنس اباب   لایس   لایس نایرج   نایرج کینوسارتلوا   کینوسارتلوا ریگ   ریگ هزادنا   هزادنا ناونع : : ناونع 1171 17
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ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5841620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مدع هدنشورف  هدهعب  هیارک  هباشم  ان  دک  ناریا  یراک  زور  هیوست 60 تسویپ  هب  متیآ  هارمه 6  هب  ددع  سکاب 20 روات  ولبات  ماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تدوع یفیک 

1101001609002667 زاین :  هرامش 
ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراپ نیشام  رایبآ  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN یتراجت مان  تویپرتنس  راشف  تحت  یرایبآ  نیشام  سکاب  روات  قرب  عطق  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 74 دادعت : 

1401/08/08 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تدوع یفیک  مدع  هدنشورف  هدهعب  هیارک  هباشم  ان  دک  ناریا  یراک  زور  هیوست 60 تسویپ  هب  متیآ  هارمه 6  هب  ددع  سکاب 20 روات  ولبات  ماک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31852084-045  ، 31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FIKCC-321-1320 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401-08-10هرامش عورش 01-08-1401  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5842353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لعشم چیئوس  رشرپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مدع مدع هدنشورف   هدنشورف هدهعب   هدهعب هیارک   هیارک هباشم   هباشم انان   دکدک   ناریا   ناریا یراک   یراک زور   زور 6060 هیوست   هیوست تسویپ   تسویپ هبهب   متیآ   متیآ   66 هارمه   هارمه هبهب   ددع   ددع 2020 سکاب   سکاب روات   روات ولبات   ولبات ماک   ماک ناونع : : ناونع
تدوع تدوع یفیک   یفیک

118118

لعشم لعشم چیئوس   چیئوس رشرپ   رشرپ ناونع : : ناونع 1191 19

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1063-PHD-15172-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5842355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدنب هناد  یاهسنارت  قاتا  مور و  چیئوس  تهج  راد   IP مور چیئوس  برد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5842448 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دیئامرف هعلاطم  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  افطل   ) مق هاگشناد  تهج  وکسیس  چیئوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060031000114 زاین :  هرامش 

مق هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   X2-10GB-CX4 لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( دیئامرف هعلاطم  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  افطل   ) مق هاگشناد  تهج  وکسیس  چیئوس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3716146611 یتسپ :  دک  مق ،  هاگشناد  ریدغلا -  راولب  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32103236-025  ، 32103000-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32854326-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدنب یدنب هناد   هناد یاهسنارت   یاهسنارت قاتا   قاتا وو   مور   مور چیئوس   چیئوس تهج   تهج راد   راد   IPIP مور   مور چیئوس   چیئوس برد   برد ناونع : : ناونع 120120

 ( ( دیئامرف دیئامرف هعلاطم   هعلاطم تقد   تقد اباب   ارار   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف افطل   افطل  ) ) مقمق هاگشناد   هاگشناد تهج   تهج وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 12 112 1
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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   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5842856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشمدک  ناریا   . bently nevada تکرش تخاس   vibration monitoring sys تاعطق دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097847000109 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرما  هدحتم  تالایا   BENTLY NEVADA هدنزاس عجرم   BENTLY NEVADA یتراجت مان  لدم 3500  لاتیجید  شاعترا  چیئوس  الاک :  مان 

برغ دنیآرف  زیهجت  نیمات 
هاگتسد 18 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7518993651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   - هیولسع ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31312204-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قبط  چیئوس  رشرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001054 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراپ روتیساپاک  هدننک  هضرع  عجرم   PRESSURE SWITCH یتراجت مان   bar 0/5 راشف  Viton membrane لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد.دشابیم یمازلا  هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  داهنشیپ  یراذگراب.دشابیم  زاین  دروم  تسویپ  لیاف  قباطم  الاک  هدش و  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلیلخ مناخ.دوش  هتفرگ  سامت  هرامش 071-32138680  اب  لاوس  هنوگره  تروص 

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

32138680-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید شاعترا   شاعترا چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 122122

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط چیئوس   چیئوس رشرپ   رشرپ ناونع : : ناونع 123123

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5843404 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153342 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلاتیجید چیئوسولف  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/08/04 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ان5841620 دک  ناریا  یراک  زور  هیوست 60 تسویپ  هب  متیآ  هارمه 6  هب  ددع  سکاب 20 روات  ولبات  ماک 
تدوع یفیک  مدع  هدنشورف  هدهعب  هیارک  هباشم 

هحفص 94) چیئوس  ( چیئوس

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

وکسیس5841756 چیئوس  هتسبرادم -  هحفص 57)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

وکسیس5842170 چیئوس  هتسبرادم -  هحفص 57)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لعشم5842353 چیئوس  هحفص 94)رشرپ  چیئوس  ( چیئوس

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

یدنب5842355 هناد  یاهسنارت  قاتا  مور و  چیئوس  تهج  راد   IP مور چیئوس  هحفص 94)برد  چیئوس  ( چیئوس

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

5842448 ( دیئامرف هعلاطم  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  افطل   ) مق هاگشناد  تهج  وکسیس  چیئوس  هحفص 94)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

هکبش5842683 سلریاو و  هحفص 29)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لاتیجید5842856 شاعترا  هحفص 94)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

تسویپ5843064 مالعتسا  قبط  چیئوس  هحفص 94)رشرپ  چیئوس  ( چیئوس

یلاتیجید یلاتیجید چیئوسولف   چیئوسولف ناونع : : ناونع 124124
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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

یلاتیجید5843404 هحفص 94)چیئوسولف  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

درکرهش هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5842969 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  چنیا  نویزولت 32  یارب  یناویج  نویزولت  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003935000213 زاین :  هرامش 

درکرهش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ایرآ توص  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRIGHT یتراجت مان   F 3030 لدم  LCD نویزیولت یراوید  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 35 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

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

دشاب یم  زور  تخادرپو 60  درکرهش  هاگشناد  رد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8818634141 یتسپ :  دک  ناماس ،  هداج  رتمولیک 2  - ربهر راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32324401-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32324440-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LCDLCD  نویزیولت نویزیولت یراوید   یراوید هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 125125
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دنهس یتعنص  هاگشناد  عبانم  تیریدم  یلام و  یرادا ، تنواعم   :: 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 09 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دناب هاگتسد  کی  یتسد 29.3  P.v هلاناک میس 2  یب  نوفورکیم  - هاگتسد کی  یناویات   1000 دروک انیادرسکیم  رواپدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد کی  روخ  شلف  گنیرتونوم 

1101092992000070 زاین :  هرامش 
دنهس یتعنص  هاگشناد  عبانم  تیریدم  یلام و  یرادا   تنواعم  هدننک :  رازگرب 

لاکساپ  caspian لدم  W 60 ناوت  LED رگشیامن اب  راد  لرتنک  دناب  ود  وگ  دنلب  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   HYTERA یتراجت مان   SM11R1 لدم یتسد  میس  یب  نوفورکیم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

روپ ناگرهم  انیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DYNACORD یتراجت مان  لدم 1000  یتوص  متسیس  ادص  رسکیم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگشناد دیئاتو  لیوحت  زا  سپ  روتکاف  هجو  - 3 دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  یزادنا  هار  بصنو و  یتناراگ  لمح  هنیزه  هدوب 2 - هباشم  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  یراک  زور   40

5331817634 یتسپ :  دک  دنهس ،  یتعنص  هاگشناد  دنهس -  دیدج  رهش  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458216-041  ، 33458247-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443860-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دناب دناب هاگتسد   هاگتسد کیکی   یتسد  29.329.3   یتسد P.vP.v هلاناک   هلاناک   22 میس   میس یبیب   نوفورکیم   نوفورکیم -- هاگتسد هاگتسد کیکی   یناویات   یناویات   10001000 دروک دروک انیادرسکیم   انیادرسکیم رواپدیرخ   رواپدیرخ ناونع : : ناونع
هاگتسد هاگتسد کیکی   روخ   روخ شلف   شلف گنیرتونوم   گنیرتونوم

126126
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قرش نهآ  هار  لک  هرادا  ناریا -  یمالسا  یروهمج  نهآ  هار   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5843255 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد  اوا 2  دنمشوه  یوگ  ناذا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دش دهاوخن  ظاحل  یداهنشیپ  غلبم  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ  ای  تمیق  داهنشیپ  هگرب  افطل 
1101001460000188 زاین :  هرامش 
قرش نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

راشفا روصنم  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم  دناروه  یتراجت  مان   SH-PAGPSP لدم وگ  ناذا  کیتاموتا  توص  شخپ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لک  هرادا  رابنا  ات  هدش  یرادیرخ  یالاک  لاسرا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ تاصخشم  تسیل و  قبط  دیرخ  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 

یراک زور  یط 30  هطوبرم  سانشراک  دات  لاسرا و  زا  سپ  روتکاف  تخادرپ 

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

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

32813286-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

5842969LCD نویزیولت یراوید  هحفص 99)هیاپ  توص  ( توص

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

هلاناک5843087 میس 2  یب  نوفورکیم  - هاگتسد کی  یناویات   1000 دروک انیادرسکیم  رواپدیرخ 
هاگتسد کی  روخ  شلف  گنیرتونوم  دناب  هاگتسد  کی  یتسد 29.3  P.v

هحفص 99) توص  ( توص

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

...و5843247 کیتسا  یوج  رآ ، یو  نا  ییویدار ، هاگتسد  هنایار ، نیبرود ، لماش  یتینما  تازیهجت  هحفص 21)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

اوا5843255 دنمشوه  یوگ  ناذا  هحفص 99)هاگتسد  توص  ( توص

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

کیتسا و5843289 یوج  رآ ، یو  نا  ییویدار ، هاگتسد  هنایار ، نیبرود ، لماش  یتینما  تازیهجت  دیرخ 
...

هحفص 57) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هحفص 10)نویزیولت5843315 نیبرود  ( نیبرود

اوا اوا دنمشوه   دنمشوه یوگ   یوگ ناذا   ناذا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 127127

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 " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

افش ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5841698 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاب اضقنا  خیرات  ددع  یراشف 350 رسویدسنرت  ماد  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093726000056 زاین :  هرامش 

افش ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BAIHE هدنزاس عجرم  یبلق  گنیروتینام  دربراک   FT-V001-020 هار ود  فرصم  رابکی  یراشف  رسویدسنرت  ماد  هعومجم  الاک :  مان 

یوجدم نیرآ  هدننک 
تس 350 دادعت : 

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

ناتسرامیب رابنا  برد  سنج  لیوحت  ییازریم  سدنهم  هرامش 09133429715  اب  لاوس  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618751151 یتسپ :  دک  نامرک ،  افش  ناتسرامیب  رثوک  نادیم  نامرک -  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32115780-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32115803-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

الاب الاب اضقنا   اضقنا خیرات   خیرات ددع   ددع 350350 یراشف   یراشف رسویدسنرت   رسویدسنرت ماد   ماد تستس   ناونع : : ناونع 128128
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5841703 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلیپسا رلوک  روتینام  دربردام  هناخدرس و  ریارد  رتلیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002138 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  HANGZHOU MAIDI AND REFRIGERATION EQUIPMENT CO. LTD یتراجت مان   SDLC-164 لدم  in 2\1 زیاس یزلف  ریارد  رتلیف  الاک :  مان 

یکلم زیزع  هدننک  هضرع 
ددع 6 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   P10-S-M-DC لدم روتینام  دربردام  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  مزال  تاعالطا  تفایرد  تهج  افطل   :: 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

37293081-077  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

P10 -S -M-DCP10 -S -M-DC  لدم لدم روتینام   روتینام دربردام   دربردام // تلیپسا تلیپسا رلوک   رلوک روتینام   روتینام دربردام   دربردام وو   هناخدرس   هناخدرس ریارد   ریارد رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع 129129
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد   :: 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   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5842083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراک زور  تخادرپ 45  * دنشاب هتشاد  کیتامروفنا  یاروش  زوجم  هاگدننک  نیمات  * دوش همیمض  روتکاف  شیپ  امتح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030577000231 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
 LS20BF520 لدم ماس  روتینام   13 - 

 15A لدم یپ  چا  رتنیرپ   13
 LASER MFP 135A رتنیرپ  1

OLIVETTI PR-2 PLUSE رتنیرپ  3
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  30 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتشادن ناگدننک  نیمات  ور   ( رادیرخ طیارش  هدش و  هتشون  تاصخشم   ) هدش هتشون  هک  طیارش  زا  مادک  ره   * دینک تکرش  دک  ناریا  اب 4  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 * دشابیم هدنشورف  هدهع ی  هب  نایز  ررض و  فذح و  دنشاب 

1585713116 یتسپ :  دک  مجنپ ،  هقبط  کالپ 41  متفه  نابایخ  شبن  یزاریش  یازریم  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88849016-021  ، 88343605-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88343605-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپیپ چاچا   رتنیرپ   رتنیرپ   1313 ماس -  -  ماس روتینام   روتینام   1313 ناونع : : ناونع 130130
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یلام تاعالطا  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5842129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ایام چنیا  روتینام 27  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094388000003 زاین :  هرامش 

یلام تاعالطا  زکرم  هدننک :  رازگرب 
(mo 27 t لدم ایام (  چنیا  روتینام 27  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  20 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1514747611 یتسپ :  دک  کالپ 13 ،  هچوک 10- - ریصقدمحا نابایخ  - یتشهب دیهش  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88044602-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86122316-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ایام ایام چنیا   چنیا روتینام  2727   روتینام ناونع : : ناونع 131131
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دزی راشفا  قداصدمحم  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5842174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد بصن  لباق  نژیسکا  راشفو   ( یا هظحل  تروص  هب   ) 2000 ات ولف  ، صولخ یریگ  هزادنا  تیلباقاب  رتم  یسکا  روتینام  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لارتناس هاگتسیا 

1101030733000237 زاین :  هرامش 
دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناروانف تسیز  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   OXYNET ONE لدم یناتسرامیب  نژیسکا  زاگ  یریگ  هزادنا  هدنهد و  رادشه  هاگتسد  الاک :  مان 
کاتسر هشیدنا  ناروانف  تسیز  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  کاتسر  هشیدنا 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  IRC دک اب  روتکاف  شیپ  قاصلا 

لارتناس هاگتسد  رد  بسن  تهج  ( یا هظحل  تروص  هب  )2000 ات ولفو  راشف  صولخ - یریگ  هزادنا  تیلباقاب  رتم  یسکا  گنیروتینام  هاگتسد  زاین  دروم  هاگتسد 
یرازفا مرن  ینابیتشپو  یلرتنک  دمو  یمئاد  روسنساب 

8917945556 یتسپ :  دک  راشفا ،  ناتسرامیب  یمالسا  یروهمج  راولب  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35255011-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35253335-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

صولخ صولخ یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا تیلباقاب   تیلباقاب رتم   رتم یسکا   یسکا روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 132132
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نارهت هبعش 5  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 14 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5842747 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد سیک 1 دیرخ   : - تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد 1 روتینام دیرخ  -2

هاگتسد 2 ود G&B رتنیرپ دیرخ  -3
هاگتسد رنکسا 1 -4

دشابیم هباشم  دک  ناریا  نمض  رد 
دشاب یم  تسویپ  هب  تاصخشم 

1101091440000014 زاین :  هرامش 
نارهت جنپ  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا تخس  هنایار  نامسآ  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   P5P41TLE لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

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

هاگتسد سیک 1 دیرخ   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هاگتسد 1 روتینام دیرخ  -2

هاگتسد 2 ود G&B رتنیرپ دیرخ  -3
هاگتسد رنکسا 1 -4

دشابیم هباشم  دک  ناریا  نمض  رد 
اینزمهط سامت 09123202378  نفلت  دشاب  یم  تسویپ  هب  تاصخشم 

1771616753 یتسپ :  دک  کالپ 327 ،  ربخم    هاگتسیا  زا  دعب  نارواخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33685611-021  ، 33685601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33033025-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رنکسا رنکسا -- رتنیرپ   رتنیرپ روتینام - - روتینام سیک - - سیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 133133
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نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  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 07 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5842991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

pc سیک روتینام led و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216000759 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یاهنیشام عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   AOC یتراجت مان   E943Fwsk لدم  in 18/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

ناریا یرادا 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
ناریا یرتویپماک  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   WINTEC یتراجت مان   ICI-PCG41 لدم  PC هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد تخادرپ  هجو  هدنشورفاب  لمح  هنیزه  هام  ود  تخادرپ  ددرگ ) هظحالم  گرب  تسویپ 1  کرادم   ) سیکو روتینام  دشابیم  هنومن  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راجنروپ تکرش 09191233286  لیافورپ 

1746963514 یتسپ :  دک  یناساول ،  ناتسرامیب  ینارسوبوتا  تکرش  هنایاپ  بنج  ینیسای  دیهش  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

الاب5841698 اضقنا  خیرات  ددع  یراشف 350 رسویدسنرت  ماد  هحفص 102)تس  روتینام  ( روتینام

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

5841703P10-S-M-DC لدم روتینام  دربردام  / تلیپسا رلوک  روتینام  دربردام  هناخدرس و  ریارد  هحفص 102)رتلیف  روتینام  ( روتینام

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

یپ5842083 چا  رتنیرپ   13 ماس -  روتینام  هحفص 102)13  روتینام  ( روتینام

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

عیزوت5842100 یاه  تسپ  گنیروتینام  هحفص 16)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ایام5842129 چنیا  هحفص 102)روتینام 27  روتینام  ( روتینام

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

صولخ5842174 یریگ  هزادنا  تیلباقاب  رتم  یسکا  روتینام  هحفص 102)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

pcpc سیک   سیک وو     ledled  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 134134

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 " ) " ) 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

هاگتسد5842547 یلصا  درب  ردیر -  مر  روتینام -  سیک -  سوام -  دیلک -  هحفص  رتویپماک (  تاعطق 
 ( لانرتسکا کسید  دراه  سوام -  دپ  هیذغت -  عبنم  بایغ -  روضح و 

هحفص 87) رورس  ( رورس

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

رنکسا5842747 رتنیرپ - روتینام - سیک - هحفص 102)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

5842991pc سیک هحفص 102)روتینام led و  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   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

وکسیس5841756 چیئوس  هتسبرادم -  هحفص 57)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5841935- ددرگ یرازگراب  لک  تمیق  تسا  هباشم  دک  ناریا   NVR کسید - دراه  هتسبرادم - نیبرود 
ددرگ ظاحل  قیقد  روتکاف  شیپ 

هحفص 57) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

وکسیس5842170 چیئوس  هتسبرادم -  هحفص 57)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسباو5842933 مالقاو  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 57)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5843088 یاه  نیبرود  هحفص 57)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود5843225 بصن  دیرخ و  ییانشور و  هکبش  هحفص 10)ثادحا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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یرگن هدنیا  هعسوت و  یاه  شهوژپ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5842493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  افرص  دشابیم  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004686000017 زاین :  هرامش 

یرگن هدنیا  هعسوت و  یاه  شهوژپ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
عجرم  VIRDI هدنزاس عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   VIRDI یتراجت مان   UBIO XPRO لدم تشگنا  رثا  هرهچ و  صیخشت  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

رازفا مرن  یایند  نازادرپ  هدیا  هدننک  هضرع 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

Hi30s تاقلعتم هارمه  هب  بایغ  روضح  هاگتسد  ددع  راهچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598994911 یتسپ :  دک  کالپ 16 ،  دنپس  نابایخ  یهلا -  تاجن  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43306500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88930592-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رازفا5841998 مرن  یاقترا  یتارباخم و  یو  هحفص 11)تیگ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5842335( .... سوریو یتنآ   ) یتینما یاهرازفا  مرن  زا  ینابیتشپ  هحفص 11)بصن و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هحفص 29)تنرتنیا5842418 هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

طابترا5842424 سراپ  یلخاد  تکرش  هلاس  یتناراگ 2  اب   DS-2CD2143GO-I هتسب رادم  هحفص 57)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بلاق5842471 رد  قوف  تمدخ  هربراک   CORPORATE 500 هخسن یناریا  سوریو  یتنآ  دیدمت 
دشابیم ینوناق  تاروسک  لماش  ودش  دهاوخ  ماجنا  دادرارق 

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تشگنا5842493 رثا  هرهچ و  صیخشت  بایغ  روضح و  هحفص 109)هاگتسد  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

قباطم5842636 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 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

...و5843247 کیتسا  یوج  رآ ، یو  نا  ییویدار ، هاگتسد  هنایار ، نیبرود ، لماش  یتینما  تازیهجت  هحفص 21)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

تشگنا تشگنا رثا   رثا وو   هرهچ   هرهچ صیخشت   صیخشت بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 135135

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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یصصخت5843271 یرادا و  نویساموتا  یاه  رازفا  مرن  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کیتسا و5843289 یوج  رآ ، یو  نا  ییویدار ، هاگتسد  هنایار ، نیبرود ، لماش  یتینما  تازیهجت  دیرخ 
...

هحفص 57) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تلو5842452 ولیک  یاه 400  تسپ  یریوصت  تراظن  تازیهجت  هحفص 57)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یقرب5842066 هرکرک  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 52) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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