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

( یهگآ دادعت 6  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 14

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 16

140 1140 1 نابآ   نابآ   1515 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   162هکس ,970 , 000162 ,970 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   97,94097,940مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   154,520هکس , 000154,520 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   232رالد ,500232 سیئوس500, سیئوس کنارف   361کنارف ,700361 ,700

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 88,000هکس , 00088 ,000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع269,900269,900رالد ناتسبرع لایر   95,84095,840لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 58,000هکس , 00058 ,000 , وروی000 356وروی ,320356 ژورن320, ژورن نورک   ,35نورک 10035, 100

رایع رایع   1818 یالط   14,6یالط 18 , 00014,6 18 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ409,230409,230دنوپ نپاژ نینی   دصکی   245,340245,340دصکی

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
((3535))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 123123))
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( یهگآ دادعت 11  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 27

( یهگآ دادعت 12  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 29  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 38

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

( یهگآ دادعت 10  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 56

( یهگآ دادعت 7  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 64

( یهگآ دادعت 13  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 69

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

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

( یهگآ دادعت 1  " ) its  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( 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 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 10  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

( 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 17  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

( 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  • 91

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

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

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

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

( یهگآ دادعت 17  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

( یهگآ دادعت 6  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

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

( یهگآ دادعت 11  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

( یهگآ دادعت 4  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 116

( یهگآ دادعت 5  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 117

( یهگآ دادعت 13  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 118

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 126
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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 11  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 126

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 128

( 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  • 129

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 130
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001001017000028 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5915941 :: هرازه هرازه :: 1401/09/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( CRM  ) نایرتشم اب  طابترا  تیریدم  هناماس  شزومآ  دیدج و  خسن  بصن  تست ،  یزادنا ،  هار  بصن ،  لیلحت ،  یزاس ، هدایپ  یحارط ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نکسم  کناب  هدننک :  رازگرب 

(CRM  ) نایرتشم اب  طابترا  تیریدم  هناماس  شزومآ  دیدج و  خسن  بصن  تست ،  یزادنا ،  هار  بصن ،  لیلحت ،  یزاس ، هدایپ  یحارط ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 2,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   4,500,000,000 نیمضت :  غلبم 
08:00 تعاس : 1401/12/13 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مود هقبط  کالپ 8  یقرش  ناغمرا  نابایخ  رایدنسا  هار  راهچ  زا  رتالاب  اقیرفآ  نابایخ  نارهت   ، 1917793561 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تاصقانم تالماعم و  لوبق  یلاع  هتیمک  هناخریبد 

:: 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

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

نارواشم یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/8/15  دانسا  تفایرد   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا فده و   :: عبنم تعاس 14عبنم یلا  زا 1401/8/19   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هموح یرهش و  قطانم  تیعمج و  رفن  رازه  ریز 25 یاهرهش  هشقن  ییاتسور و  ینوکسم  تفاب  هشقن  یناسرزور  هب  لیمکت و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس 1401 نایاپ  ات  تامدخ  ماجنا  نامز  تدم 

 (- دنراد ار  روشک  هجدوبو  همانرب  نامزاس   ) حالصیذ عجارم  زا  هبتر 3  لقادح  یرتمارگوتف  ینیمز و  یرادرب  هشقن  تیحالص  یاراد  هک  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهعرب  یهگآ  یاه  هنیزه 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  نیریخ ، هکلف  مانمگ ، نازابرس  نابایخ  هیمورا  : امرفراک سردآ   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایرتشم نایرتشم اباب   طابترا   طابترا تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس شزومآ   شزومآ وو   دیدج   دیدج خسن   خسن بصن   بصن تست ،  ،  تست یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن لیلحت ،  ،  لیلحت یزاس ، ، یزاس هدایپ   هدایپ یحارط ،  ،  یحارط ناونع : : ناونع
(( CRMCRM))

11

وو یرهش   یرهش قطانم   قطانم وو   تیعمج   تیعمج رفن   رفن رازه   رازه 2525 ریز   ریز یاهرهش   یاهرهش هشقن   هشقن وو   ییاتسور   ییاتسور ینوکسم   ینوکسم تفاب   تفاب هشقن   هشقن یناسرزور   یناسرزور هبهب   وو   لیمکت   لیمکت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
هموح هموح

22
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

48/01/79 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یداصتقا ههجاوم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916279 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

crm نایرتشم اب  طابترا  تیریدم  هناماس  شزومآ  دیدج و  خسن  بصن  تست  یزادنا  هار  بصن  لیلحت  یزاس  هدایپ  یحارط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   4/500/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد مود  هقبط  نکسم  کناب  یزکرم  تارادا  نامتخاس  کالپ 8  یقرش  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا  هار  راهچ  زا  رتالاب  اقیرفآ  الدنام  نوسلن  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

:: 75358231و26205738 نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093863000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5916301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات  یاهتکرش  زاگ و  یلم  تکرش  سنارفنک  وئدیو  یموب  یرازفا  مرن  تخاسریز  ینابیتشپو  یزادنا  هار  دیرخ ،  هژورپ  هرواشم  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا زاگ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

زاگ چرب  نامتخاس  دنپس  شبن  یدضع )  یبونج (  نابآ  نابایخ  دنز  ناخمیرک  نابایخ  نارهت   ، 1598753113 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
 . تاطابترا تاعالطا و  یروانف  تیریدم  هقبط 14  کالپ 29 

:: 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

هناماس هناماس شزومآ   شزومآ وو   دیدج   دیدج خسن   خسن بصن   بصن تست   تست یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن لیلحت   لیلحت یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 33

هعبات هعبات یاهتکرش   یاهتکرش وو   زاگ   زاگ یلم   یلم تکرش   تکرش سنارفنک   سنارفنک وئدیو   وئدیو عماج   عماج حرط   حرط یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 44

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

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

2001003292000035 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ویشرآ ) رازفا  مرن  رد  تاعالطا  دورو  یرادربریوصت و  ( ) 2 زاف ) یناگیاب کرادم  دانسا و  یزاس  هچراپکی  یهدناماس و  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدرونایرد ردانب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراکهرامش زور  تدم 9  هب  مود  تبون  یهگا  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تورث  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916872 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هوبنا  ینتم  هاتوک  مایپ  تفایرد  لاسرا و  لنپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 35.000.000.000 

لایر  هدرپس 2.050.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر دانسا 500.000  هنیزه 

هناخریبد دحاو  یزکرم  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  ردص  یسوم  ماما  نابایخ  ییاراد  نادیم  کاراپ  ینابیتشپ  روما  ردص  یسوم  ماما  نابایخ  کارا   :: سردآ سردآ

02141934  - 32226033-086 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مرن مرن ردرد   تاعالطا   تاعالطا دورو   دورو وو   یرادربریوصت   یرادربریوصت ( ) ( ) 22 زاف زاف )) یناگیاب یناگیاب کرادم   کرادم وو   دانسا   دانسا یزاس   یزاس هچراپکی   هچراپکی وو   یهدناماس   یهدناماس یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
(( ویشرآ ویشرآ رازفا   رازفا

55

هوبنا هوبنا ینتم   ینتم هاتوک   هاتوک مایپ   مایپ تفایرد   تفایرد وو   لاسرا   لاسرا لنپ   لنپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FSS-9840069 :: یهگآ یهگآ هرامش   یفیکهرامش یبایزرا  ناوخارف  تبث  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راکتبا  :: عبنم یفیکعبنم یبایزرا  دانسا  تفایرد  تلهم  ماجنا  زا  سپ  زور   20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

F/P ABB PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

85193768-88963737  - 02141934-23942656 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

3-1401/024 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم :: 1401/08/28عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917829 :: هرازه هرازه :: 1401/08/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یجورخ زاگ  راشف  تیوقت  یاهروسرپمکورتکلا  لرتنک  متسیس  تیفورتر  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یکناب همانتنامض  نیمضت  عون  لایر  نیمضت 12.372.102.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 69361-144 قودنص  راوچ  شخب  مالیا  سردآ   :: سردآ سردآ

تاصقانم نویسیمک  هناخریبد   2077-08432912850 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ABB PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERABB PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER ناونع : : ناونع 77

یجورخ یجورخ زاگ   زاگ راشف   راشف تیوقت   تیوقت یاهروسرپمکورتکلا   یاهروسرپمکورتکلا لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس تیفورتر   تیفورتر ناونع : : ناونع 88

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

مود تبون  یا  هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001105000140 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15:00  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناگتخیهرف  :: عبنم ردعبنم ناگدننک  تکرش  تهج  یهیجوت  هسلج   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم تعاس 15:00  ات  لیوحت  تعاس 10:00 -  خیرات 30/08/1401 

5917965 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 09:00   - 1401/09/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هنگنز دیهش  نارمچ و  دیهش  تفن  لاقتنا  زکارم   EGT و SGT یاه نیبروت   CLAEN متسیس ندرک   PLC یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   973/239/244/14 هصقانم :  دروآرب  غلبم 

هنگنز  دیهش  نارمچ و  دیهش  تفن  لاقتنا  زکارم  راک : یارجا  ناکم  لحم و 
هام  6 راک : یارجا  تدم 

، فلا یاه  دنب  رد  جردنم  یاه  همان  تنامض  زا  یبیکرت  ای  کی  تروصب  لایر  غلبم 999/211/712  راک :  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  عون و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دقن هجو  نیمضت  .دشاب  یم  ناریزو  مرتحم  تئیه  خروم 22/9/94  هرامش 123402/50659  هب  یتلود  تالماعم  نیمضت  همان  نآ  هدام 4  خ  ح ،   ، چ  ، ج  ، پ ب ،

هناماس رد  نآ  هجودیسر  ای  همانتنامض  انمض " ددرگ  زیراو  ناریا  یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب   IR 040100004101046871202159 ابش هرامش  هب  تسیابیم 
یراذگراب و  - .دشابیم یمازلا  روشک ) هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  هرداص   ) هبتر 5 اب  ورین  هتشر  رد  ربتعم  تیحالص  نعت  همانیهاوگ  هئارا  یراذگراب و   . - ددرگ یرازگراب 

.دشاب یم  یمازلا  یعامتج  هافر  راک و  نواعت  ترازو  زا  هرداص  ربتعم  ینمیا  تیحالص  دات  همان  یهاوگ  هئارا 

متشه هقبط  کالپ 188 - د - ــ نپس نابایخ  هب  هدیسرن  ینرق - دبهپس  نابایخ  نارهت - سردآ : هب  تاصقانم  نویسیمک  لحم  شیاشگ :  :: سردآ سردآ
لرتنک قیقدرازبا و  ناتسزوخ /  هقطنم  ناریا /  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کشوکمرخ /  زاوها /  یهیجوت :  هسلج 

:: 02141934 و 06132176463 نفلت :: www.shana.ir www.setadiran.ir www.ioptc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/28هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

portal.nioc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917979 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یجورخ زاگ  راشف  تیوقت  یاه  روسرپمک  ورتکلا  لرتنک  متسیس  تیفورتر  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  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تفن تفن لاقتنا   لاقتنا زکارم   زکارم   EGTEGT وو     SGTSGT یاه   یاه نیبروت   نیبروت   CLAENCLAEN  متسیس متسیس ندرک   ندرک   PLCPLC ناونع : : ناونع 99

یجورخ یجورخ زاگ   زاگ راشف   راشف تیوقت   تیوقت یاه   یاه روسرپمک   روسرپمک ورتکلا   ورتکلا لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس تیفورتر   تیفورتر ناونع : : ناونع 1010

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناهاپس تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع هصقانم  یا  هلحرمود  مود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ش ن س  / 113-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/08/14   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5916531 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا رد  عقاو  ناهاپس  تفن  هاگشیالاپ  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  رارقتسا  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: sepahanoil.comنفلت 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

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

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

2001095611000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917827 :: هرازه هرازه :: 1401/09/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش  یرادرهش  یلیر  لقن  لمح و  نامزاس  ود  طخ  یاه  ¬ هاگتسیا قیرح  ءافطا  ژاپمپ DWP و  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، لمح ، نیمأت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلیر  لقن  لمح و  نامزاس  زاریش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یلیر لقن  لمح و  نامزاس  ود  طخ  یاه  ¬ هاگتسیا قیرح  ءافطا  ژاپمپ DWP و  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، لمح ، نیمأت ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
زاریش یرادرهش 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 5,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   5,500,000,000 نیمضت :  غلبم 
09:00 تعاس : 1401/12/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

راگنربخ نابایخ.زاریش   ، 7193689711 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفن تفن هاگشیالاپ   هاگشیالاپ قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس رارقتسا   رارقتسا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 111 1

ودود طخطخ   یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو     DWPDWP  ژاپمپ ژاپمپ متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست بصن ، ، بصن لمح ، ، لمح نیمأت ، ، نیمأت ناونع : : ناونع 1212

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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شیک دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

م  / :: 02/1401/ع یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

شیک داصتقا   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917854 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 11   - 1401/09/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

: دروارب یتینما  ینمیا و  یاه  متسیس  تارباخم و  تدورب  بالضاف  بآ  قرب  زا  معا  یتاسیسات  یاه  متسیس  هیلک  تاریمعت  یرادهگن و  یربهار  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  47/925/657/464

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   2/396/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   3/000/000 دیرخ : 

شیک دازآ  هقطنم  نامزاس   :: سردآ سردآ

:: 07644421732-021788872235-9 و 07644421732 نفلت :: www.kish.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  66   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

نارواشم یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 29/س/1401 یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خروم 1401/08/15  تعاس 16  زا   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 16 

یگدنزاس داصتقا و   :: عبنم خرومعبنم تعاس 16:00  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916214 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بانیم  HF-MF یسناکرف یاهدناب  رد  بای  تهج  شیاپ و  تیاس  یتاسیسات  ینارمع و  شخب  ثادحا  هژورپ  رب  تراظن  تامدخ  ماجنا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

هدفه یدورو  یدنق  دیهش  نابایخ  یوربور  نادنخ ، دیس  لپ  زا  رت  ناپ  یتعیرش ، نابایخ   ، 1631713761 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  تاعالطا ،  یروانف  تاطابترا و  ترازو  سیدرپ 

مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد  سامت 0211456 و  زکرم 

: ینف دحاو  89662583 و 02189662529 -  اهدادرارق : دیرخ و  هرادا   :: نفلت نفلت
02189662508

www.cra.ir www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو ینمیا   ینمیا یاه   یاه متسیس   متسیس وو   تارباخم   تارباخم تدورب   تدورب بالضاف   بالضاف بآبآ   قرب   قرب زازا   معا   معا یتاسیسات   یتاسیسات یاه   یاه متسیس   متسیس هیلک   هیلک تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن یربهار   یربهار ناونع : : ناونع
یتینما یتینما

1313

یسناکرف یسناکرف یاهدناب   یاهدناب ردرد   بای   بای تهج   تهج وو   شیاپ   شیاپ تیاس   تیاس یتاسیسات   یتاسیسات وو   ینارمع   ینارمع شخب   شخب ثادحا   ثادحا هژورپ   هژورپ ربرب   تراظن   تراظن تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
HF-MFHF-MF

1414

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5916218 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک   سار  کرادم  لیوحت  تلهم  مامتا  زا  سپ  یراک  زور  نیلوا   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
حبص

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

هب زیراو  شیف  ...یهگآ  رد  جردنم  باسح  هب  ادقن  ای  رادزمر  یکناب  کچ  ای  یکناب  همانتنامض  تروصب  لایر - غلبم 3.420.000.000  هب  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
...یهگآ رد  جردنم  باسح  هب  لایر  غلبم 500.000 

هقطنم تالماعم  نویسیمک  قاتا  ییاشگزاب :  :: سردآ سردآ
مود  لیبدرا ط  هقطنم  تارباخم  نامتخاس  تارباخم  نادیم  یمالسا  یروهمج  لیبدرا خ 

هناخریبد فکمه  ط  تاداهنشیپ : لیوحت 

33364855-045 :: نفلت :: ardebil.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

33363555-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

موس  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01-14010710 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 17  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم تعاس 16  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیربت یتارباخم  زکرم  ینارمع  تایلمع  هب  طوبرم  تامدخ  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یکناب ربتعم  همان  تنامض  ای  یزیراو  شیف  تروص  هب  لایر  نیمضت 1/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  جرد  هنیزه 

:: سردآ سردآ

81717806-09125052634 :: نفلت :: tenders.nak-mci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Nadia.norouzi@nak-mci.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رایس رایس تاطابترا   تاطابترا هکبش   هکبش یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   یرادهگن   یرادهگن ییارجا   ییارجا وو   ینادیم   ینادیم تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1515

ینارمع ینارمع تایلمع   تایلمع هبهب   طوبرم   طوبرم تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 130 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dsbs5qy3vjbjc?user=37505&ntc=5916218
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5916218?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cutnv6bf3j2ra?user=37505&ntc=5916229
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5916229?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رهگ لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: ع/37/1401 یهگآ یهگآ هرامش   دیدزابهرامش  - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916689 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهگ لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هعسوت  عماج  حرط  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لقادح 3 هبتر  اب  یکیتامروفنا  یاه  حرط  رد  تراظن  هرواشم و  هتشر  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  یهاوگ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.GEG.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt26-0120258 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/08/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هوبنا5916872 ینتم  هاتوک  مایپ  تفایرد  لاسرا و  لنپ  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف وو   تاطابترا   تاطابترا هعسوت   هعسوت عماج   عماج حرط   حرط هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1717

ویسپ ویسپ هکبش   هکبش  -  - 22 رجف   رجف یرادا   یرادا روما   روما هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1818
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1/20/73159 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یداصتقا باتفآ   :: عبنم تیاغلعبنم خیرات 1401/08/15  زا   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916317 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

b.o.l,t یراذگ هیامرس  شور  هب  ناتسراهب  رهش  حطس  یتاغیلبت  یاهولبات  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 2/700/000/000 غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرادرهش نامتخاس  جارعم  یدازا خ  ناتسراهب خ   :: سردآ سردآ

36826001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

مود تبون  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/19هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تورث  :: عبنم :: 1401/08/29عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5915959 :: هرازه هرازه :: 1401/08/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناکشمور تشدهوک  ینگچ  دابآ  مرخ  یاه  ناتسرهش  ییاتسور  یعرف و  یلصا و  ینایرش و  یاهروحم  یکیفارت  درس  یشک  طخ  یارجا  گنر و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   32/996/294/083 دروارب : رتخدلپ 1401/83 

 : دروارب نافلد  هلسلس و  درجورب  انزا  زردوگیلا  دورود  یاه  ناتسرهش  ییاتسور  یعرف و  یلصا و  ینایرش و  یاهروحم  یکیفارت  درس  یشک  طخ  یارجا  گنر و  هیهت 
لایر  43/660/863/269

یهگا  لصا  رد  جردنم  اه :  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یربارت هار و  هبتر 5 

یتسپدک 6819613831 ولیس  بنج  ناتسراهب -  راولب  دابآ -  مرخ   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتاغیلبت یتاغیلبت یاهولبات   یاهولبات ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 1919

یارجا یارجا وو   گنر   گنر هیهت   هیهت یاه -  -  یاه ناتسرهش   ناتسرهش ییاتسور   ییاتسور وو   یعرف   یعرف وو   یلصا   یلصا وو   ینایرش   ینایرش یاهروحم   یاهروحم یکیفارت   یکیفارت درس   درس یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   گنر   گنر هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
یاه یاه ناتسرهش   ناتسرهش ییاتسور   ییاتسور وو   یعرف   یعرف وو   یلصا   یلصا وو   ینایرش   ینایرش یاهروحم   یاهروحم یکیفارت   یکیفارت درس   درس یشک   یشک طخطخ  

2020
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یوضر ناسارخ  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5916185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 LED ینابایخ غارچ  زویف ، باق  یروتاینیم و  دیلک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رادهگندوخ  لباک  ییاهتنا  پملک  و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مشق دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هیحالصا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

24-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ داصتقا   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروآرب غلبم  مشق  هریزج  حطس  رد  یکیفارت  مئالع  اهولبات و  بصن  لمح و  هیهت ، عوضوم  اب  هرامش 1401-24  هصقانم  یهگآ  مود  تبون  پاچ ، وریپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یم  حالصا  لیذ  حرش  هب  هیلوا 

رازه و شش  تسیب و  دصتشه و  نویلیم و  راهچ  تصش و  هیلوا و  دروآرب  تسیود  درایلیم و  تشه  لهچ و  :) فورح هب  ددع 48.264.826.799  هب  هیلوا  دروآرب 
یا هقطنم  یرسالاب و  بیارض  اب  لایر )  هن  دون و  دصتفه و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEDLED  ینابایخ ینابایخ غارچ   غارچ زویف ، ، زویف باق   باق وو   یروتاینیم   یروتاینیم دیلک   دیلک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

هریزج هریزج حطس   حطس ردرد   یکیفارت   یکیفارت مئالع   مئالع وو   اهولبات   اهولبات بصن   بصن وو   لمح   لمح هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 2222
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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

یبونج ناسارخ  ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود پاچ  لوا  تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13:30  ات  خیرات 1401/8/9  زا   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم خرومعبنم تعاس 13:30  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916880 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/08/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دنجریب  یلیوحت  رتم  یتناس  تماخض 8  لوط 50  عافترا 35  تیفیک  اب  بوغرم و  هدروخ  رازبا  دیبال  لاتسیرک  گنس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زور لیوحت 15  تدم 

لایر  نیمضت 500.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  هیلخت  ءادبم و  زا  لمح  هنیزه 

کالپ 45  ساب -  نابایخ  یرافغ -  ..ا  تیآ  راولب  دنجریب -  یبونج -  ناسارخ   - :: سردآ سردآ
نامزاس هناخریبد  لیوحت :

81-05632341280 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001005366000029 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917950 :: هرازه هرازه :: 1401/09/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم  تاموزلم  یکیفارت و  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  یاهنیبرود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دابآرظن  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هطوبرم تاموزلم  یکیفارت و  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  یاهنیبرود  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,175,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/11/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دابآرظن یرادرهش  سردم  راولب  دابآرظن   ، 3331735681 یتسپ :  دک  دابآ ،  رظن  رهش :  زربلا ،  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

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

هدروخ هدروخ رازبا   رازبا دیبال   دیبال لاتسیرک   لاتسیرک گنس   گنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

هطوبرم هطوبرم تاموزلم   تاموزلم وو   یکیفارت   یکیفارت لرتنک   لرتنک وو   یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ یاهنیبرود   یاهنیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 130 ھحفص 16 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8t2dmnxmmjass?user=37505&ntc=5916880
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زربلا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

( هداس  ) یفیک یبایزرا  اب  نامزمه  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش  16:00 تعاس :  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم خرومعبنم  16:00 تعاس :  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916471 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 13  ب : فلا ، تکاپ  شیاشگ   - 1401/09/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم تعاس 9  تکاپ ج : شیاشگ   - 1401/09/06

زربلا  ناتسا  زاگ  تکرش  کی  هرامش   C.G.S هاگتسیا داتس و  نامتخاس  کینورتکلا  تظافح  متسیس  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  63.328.535.000 دروآرب :

لایر   3,166,427,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تسارح هنامرحم  هناخریبد  لیوحت :  :: سردآ سردآ
اهنامیپ روما  زربلا ، ناتسا  زاگ  تکرش  تیبرت 6 ، یوربور  گنهرف ، نابایخ  نواعت ، راولب  یناقلاط ، نادیم  جرک ، زربلا ،

02634187143 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

02632520868 :: 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

شیک دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

م ع / / 1401/02 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/6/27  یرادا  تقو  رد  دانسا  دیرخ   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917277 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/07/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یتینما ینمیا و  یاه  متسیس  تارباخم و  تدورب ، بالضاف ، بآ ، قرب ، زا  معا  یتاسیسات  یاه  متسیس  هیلک  تاریمعت  یرادهگن و  یربهار ، یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 47.925.657.464  یسانشراک  هیاپ  تمیق 

غلبم دانسا  دیرخ  تراجت -  کناب  هرامش 101022900 باسح  هب  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  غلبم 2.396.000.000  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یسانشراک  یهگآ و  پاچ  هنیزه  تراجت -  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر   3.000.000

نامزاس  تاسلج  نلاس  ییاشگزاب   :: سردآ سردآ
نفلت 07644421732  تالماعم  نویسیمک  هناخریبد  شیک ، دازآ  هقطنم  نامزاس  یئانس  نابایخ  شیک ، هریزج  یزکرم .  رتفد  سردآ  : هصقانم دانسا  تفایرد و  لحم 
سکف 02188797480  02188872235 نفلت 9 - هرامش 45 ، شیک ، نابایخ  شبن  کدوک ) ناهج   ) یناقح دیهش  هارراهچ  زا  دعب  اقیرفآ ، هارگرزب  : نارهت رتفد  سردآ 

07644421732 :: نفلت :: Kish.irنفلت تیاسبو تیاسبو

02188797480 :: 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

C.G.SC.G.S هاگتسیا   هاگتسیا وو   داتس   داتس نامتخاس   نامتخاس کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

متسیس متسیس وو   تارباخم   تارباخم تدورب ، ، تدورب بالضاف ، ، بالضاف بآبآ ، ، قرب ، ، قرب زازا   معا   معا یتاسیسات   یتاسیسات یاه   یاه متسیس   متسیس هیلک   هیلک تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن یربهار ، ، یربهار یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
یتینما یتینما وو   ینمیا   ینمیا یاه   یاه

2626

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

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

زا 130 ھحفص 17 
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زربلا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ود  ( هداس  ) یفیک یبایزرا  اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
لوا تبون  یا  هلحرم 

1401/08/15 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش ود  زور  تعاس 16:00  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نایناریا رهپس   :: عبنم هبنشعبنم ود  زور  تعاس 16:00  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917539 :: هرازه هرازه خیراتدکدک   هبنشکیزور   13:00: تعاس  ": ب فلا ،  تکاپ "  شیاشگ   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خیرات 1401/9/20 هبنشکی  زور   9:00: تعاس ": ج تکاپ "  شیاشگ   - 1401/9/6

زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  کی  هرامش   CGS هاگتسیا داتس و  نامتخاس  کینورتکلا  تظافح  متسیس  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 63.328.535.000  غلبم 

هیدات هئارا  لایر -  نیمضت 3.166.427.000  غلبم  .دنشاب  یم  هصقانم  عوضوم  هنیمز  رد  تفن  ترازو  تسارح  هیدات  یاراد  هک  ینارگ  هصقانم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعامتجا - هافر  راک و  نواعت ،  تارزو  زا  ربتعم  یراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  تفن -  تارزو  تسارح  نامزاس 

اهنامیپروما  ، زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  تیبرت 6 ،  یوربور  گنهرف ،  نابایخ  نواعتراولب ،  یناقلاط ،  نادیم  جرک ،  زربلا ،  ناتسا  : سردآ  :: سردآ سردآ

02634187143 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

02632520868 :: 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

هطوبرم5917950 تاموزلم  یکیفارت و  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  یاهنیبرود  هحفص 14)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

CGSCGS هاگتسیا   هاگتسیا وو   داتس   داتس نامتخاس   نامتخاس کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 130 ھحفص 18 
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( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916266 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدوب یمازلا  روتکاف  شیپ  یرازگراب  - دشاب طرش  دیق و  نودب  ربتعم و  یتناراگ  یاراد  - تسویپ تسیل  قبط  رازفا  مرن  ذوفن  تست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001010000216 زاین :  هرامش 

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هبترم 1 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  - هدوب یمازلا  روتکاف  شیپ  یرازگراب  - دشاب طرش  دیق و  نودب  ربتعم و  یتناراگ  یاراد  - تسویپ تسیل  قبط  رازفا  مرن  ذوفن  تست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رادیرخ ییاهن  دات  لماک  تسویپ 

1378835185 یتسپ :  دک  ناریا ،  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  راولب  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63147210-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: 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 ذوفن   ذوفن تست   تست ناونع : : ناونع 2828

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

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

زا 130 ھحفص 19 
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روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916486 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 HSM هاگتسد  Backup SafeNet تراک دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاحیضوت حرش  هب  ###

1101003131000097 زاین :  هرامش 
روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

لتاراف هدننک  هضرع  عجرم  لتاراف  هدنزاس  عجرم  سکینوی  تحت   Netshut سا یپوی  تیریدم  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاین  دروم  مالقا  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم   safeNet card backup hsm protect server - V2 کرام  HSM هاگتسد یلصا  نابیتشپ  تراک 

02166712093  : سامت هرامش 

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

66709944-021  ، 66706100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66709945-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ساسا یپوی   یپوی تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن تراک   تراک ناونع : : ناونع 2929

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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جوسای ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916764 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکسارپسک سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004510000194 زاین :  هرامش 

جوسای ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Select هخسن  Kaspersky Endpoint Security for Business سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 
هتسب 75 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدع تروص  رد.دشاب  ربتعم  یتناراگ  یاراد  الاک.تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ.دوش  هجوت  تسویپ  لیاف  هب.هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هجوت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07433337219 - 09178452250 .ههام تخادرپ.ددرگیم 3  عوجرم  الاک  دیرخ  تسیل  ای  قباطت 

7591741417 یتسپ :  دک  جوسای ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یرهطم  دیهش  راولب  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337230-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337231-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکسارپسک یکسارپسک سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 3030

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916959 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهب  مالعتسا  مرف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  قباطم  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000578 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
VERITAS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   8x5 ههام  12 تروپاس اب  زاس  هریخذ  راون  یور  تاعالطا  هریخذ  همانیهاوگ  دیدمت  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم 
هخسن 11 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
عجرم  VERITAS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   8x5 ههام تروپاس 12  اب  اهرورس  یالاب  حطس  تاناکما  همانیهاوگ  دیدمت  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع 
هخسن 1 دادعت : 

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

.ددرگ یراذگراب  یلام  ینف و  داهنشیپ  نآ  ساسا  رب  هظحالم و  تسویپ  یاهب  مالعتسا  مرف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435884711 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  ورس - نابایخ  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( یکینورتکلا یکینورتکلا رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب )) سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3131
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ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916984 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

H/ تسویپ یداهنشیپ  یهدزایتما  لدج  تامدخ و  حرش  اب  قباطم   MDM رازفا مرن  ینابیتشپ  یرادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004106000618 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

حرط 1 دادعت : 
1402/08/15 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تامدخ  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناگزمره ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هاگتسد -  دصشش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7913675115 یتسپ : 

33512344-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33512336-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزرواشک جیورت  شزوما و  تاقیقحت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917000 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبسامهط مناخ  سامت 02172957003  نفلت  تارابتعا -  هجدوب و  هناماس  ینابیتشپ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091790000040 زاین :  هرامش 

یزرواشک جیورت  شزوما و  تاقیقحت   نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

لاس 1 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یبسامهط مناخ  سامت 02172957003  نفلت  تارابتعا -  هجدوب و  هناماس  ینابیتشپ  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1985713133 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  غاب  نمی -  نابایخ  نارمچ - دیهش  هارگرزی  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22411900-021  ، 22400079-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22401163-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HH// تسویپ تسویپ یداهنشیپ   یداهنشیپ یهدزایتما   یهدزایتما لدج   لدج وو   تامدخ   تامدخ حرش   حرش اباب   قباطم   قباطم   MDMMDM  رازفا رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 3232

تارابتعا تارابتعا وو   هجدوب   هجدوب هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3333

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(. تسویپ قبط   ) ناناوج شزرو و  ترازو  یربخ  هاگیاپ  ۀناماس  تامدخ  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000013000011 زاین :  هرامش 
ناناوج شزرو و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

بو یاههاگرد ) ) یاهلاتروپ طوبرم ،  یاهتیلاعف  اههداد و  ینابزیم  شزادرپ و  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  یّلم  ۀسانش  یداصتقا و  دک  دیق  اب  یمسر  روتکاف  شیپ  لاسرا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  لغش  اب  طبترم  ربتعم و  بسک  ۀناورپ  ۀئارا  -2

1995614118 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  لوئس - خ  شیاین - هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22660901-021  ، 22661035-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22660921-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917145 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاشنامرک  - تسویپ لودج  قباطم  یقربو  یکیناکم  تاسیسات  رواشم  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001111000135 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  داتس  هناماس  رد  هدش  ءاضماو  رهم  ءاهب  مالعتسا  مرف  یراذگرابو  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715661598 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  لباقم   - یدهلا تنب  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34233317-083  ، 38249912-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38249919-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناناوج ناناوج وو   شزرو   شزرو ترازو   ترازو یربخ   یربخ هاگیاپ   هاگیاپ ۀناماس   ۀناماس تامدخ   تامدخ حرش   حرش ناونع : : ناونع 3434

یقربو یقربو یکیناکم   یکیناکم تاسیسات   تاسیسات رواشم   رواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و  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 09 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیع روهمم  روتکاف  شیپ  قاصلا  تسا 3  رظن  دم  تسویپ  لیاف  تاصخشم  ربارب  تساوخرد  تسا 2  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ربارب  یدقن  تخادرپ  تسا 4  یمازلا  تساوخرد 

1101005390000500 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یا  هقلح  ییاوقم 1  شکور  اب  یکیتسالپ  هبعج  ناتابکا  زادرپ  نمیا  یرادباسح  متسیس  ید  یس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
ناتابکا زادرپ  نمیا  یسدنهم 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  تساوخرد  ربارب  هناماس  رد  یراذگزاب  اه و  تسویپ  رهم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715659681 یتسپ :  دک  یتسپ 363 ،  قودنص  تارباخم  هار  راهچ  شترا  خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33450353-044  ، 33450001-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33450001-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادباسح یرادباسح متسیس   متسیس یدید   یسیس   رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3636
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( هر  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  داتس   :: 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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917316 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم   fortinet لاوریاف یاه  هاگتسد  سنسیال  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005003000182 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
رصع هشیدنا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیدنیا  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   UTM software لدم هکبش  لاوریاف  ناونع  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ناجیابرذآ
هتسب 1 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تمیق  مالعا  زاین  یلک  حرش  قباطم  هدیدرگ ، هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  (: 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  تکرش  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  هئارا  (: 2

جرف یاقا  هرامش 02123902243  اب  یگنهامه  تهج  (: 3

1391715117 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  رتفد   - یرگشل دیهش  هارگرزب  یادتبا  - یدازآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23902052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44694078-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درکرهش یرادرهش   :: 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 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917771 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامدخ  حرش  قبط  اه  عطاقت  یزاس  دنمشوه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005312000065 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  درکرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8816773916 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  یزکرم  نامتخاس  یتعیرش - نابایخ  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224849-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223565-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد سنسیال   سنسیال هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3737

تسویپ تسویپ تامدخ   تامدخ حرش   حرش قبط   قبط اهاه   عطاقت   عطاقت یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه ناونع : : ناونع 3838

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

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 08 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916081 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا روتینام 55  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001095 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرادا یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   BENQ یتراجت مان   PH550 لدم  in 55 چنیا بسح  رب  رگشیامن  زیاس  یتعنص  روتینام  الاک :  مان 

زادرپ نایار  ناتسزوخ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
ناتسورس رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  الاک  ییاهن  دات  ددرگ  تسویپ  ینف  داهنشیپ  افطل  دوش 07137848009 - گنهامه  لاسرا  زا  لبق  هدنشورف - هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یضاقتم دحاو  دات  سپ   13 یلا حبص  هبنش 8 یلا 4  هبنش  لیوحت  - دوب دهاوخ  یضاقتم  دات  هقطنم و  رد  الاک  تفایرد 

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

37848009-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا   5555 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 3939

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 08 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5916303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RS485/RS232 لایرس تروپ  ود  رتیپر  روتالوزیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001123000390 زاین :  هرامش 

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اسآ فیط  هدننک  هضرع  عجرم   ELKO یتراجت مان   IR لدم زاف  هس  روتالوزیا  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع رب  رگراک  همیب و  لقن و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  تسا *.* دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  دادعت  ینف و  تاصخشم   *.* .تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هزور باسح 65  هیوست  .تسا  هدنشورف 

دک ناسارخ ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  تسار -  تمس  زیدناش -  هبقرط  یهار  ود  زا  لبق  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9189141815 یتسپ : 

36103624-051  ، 36103000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36103099-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

RS485/RS232RS485/RS232 لایرس   لایرس تروپ   تروپ ودود   رتیپر   رتیپر روتالوزیا   روتالوزیا ناونع : : ناونع 4040

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

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

زا 130 ھحفص 28 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/k2vya4jlgmmq4?user=37505&ntc=5916303
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5916303?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5917604 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

2022/11/13 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

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

راشف راشف هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 4141

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916009 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  قبط  دابانگ (  هاگدورف  قیرح  مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001578000263 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یردنک یلکوت  یاقآ  سانشراک  ( اب  شرافس  عون  زا  قیقد  عالطا  تهج 

سامت 09158651068 هرامش 
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  لمح و  هنیزه 

تامدخ الاک و  دات  لیوحت و  زا  دعب  زور   25 زور ،  کچ  هیوست 

9165968844 یتسپ :  دک  دهشم ،  داژن  یمشاه  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33400051-051  ، 33400049-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33400094-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط دابانگ (  (  دابانگ هاگدورف   هاگدورف قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916189 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاضاقت 0000340 هرامش   / Flame scanner هلعش /  زاسراکشآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000187 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   GASTRON هدنزاس عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   GASTRON یتراجت مان   GTF-1100T لدم  Triple IR راجفنا دض  هلعش  زاسراکشآ  الاک :  مان 

ایرآ ناماگ  نیمیس  هدننک 
ددع 3 دادعت : 

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

 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ددرگ /  هعلاطم  تقد  هب  تسا  هدیدرگ  همیمض  تسویپ  هب  هک  رادیرخ  طیارش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرفعج 09351848886 یاقآ  دشاب .  یم  تسویپ  مرف  رد  راک  حرش  قیرح .  مالعا  متسیس  تست  یزادنا و  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001491000461 زاین :  هرامش 

ناریا یانیمولآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32605962-058  ، 32603000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273041-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Flame scannerFlame scanner هلعش /  /  هلعش زاسراکشآ   زاسراکشآ ناونع : : ناونع 4343

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس تست   تست وو   یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 4444
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ناگزمره ناتسا  یکشزپماد  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   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916840 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  ناگزمره  ناتسا  یکشزپماد  لک  هادا  قیرح  افطا  هاگشیامزآ و  ینف و  نامتخا  یشک  لباک  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003521000006 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  سابعردنب  ناتسرهش  یموب  یاه  تک  رش  اب  تیولا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ مالعا  هناماسرد  یلک  تروص  هب  تمیق 

7915856995 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  عولط -  نابایخ  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33662396-076  ، 33662376-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667830-076 :: 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

دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916870 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدیدرگ تسویپ  تساوخرد  لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا  /co2/0100076 لوسپک ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا

1101093202000815 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لاچوت شتآ  سرداد  هدننک  هضرع  عجرم  لاچوت  یتراجت  مان  لوسپک   kg 6 تیفرظ زاگ  لکش  لاعتشا  لباق  یاهزاگ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
لوسپک 20 دادعت : 

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

دامرف .  هعلاطم  تقد  اب  ار  اه  تسویپ  هجوت   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  یقلت  فارصنا  هلزنمب  تمیق  هئارا  افرص  و  یتسویپ ) تاصخشم  قبط  امازلا  داتس (  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع 

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132228-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: 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

قیرح قیرح افطا   افطا وو   هاگشیامزآ   هاگشیامزآ وو   ینف   ینف نامتخاس   نامتخاس یشک   یشک لباک   لباک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4545

لوسپک لوسپک ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 4646

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینوناق تامازلا  لیلد  هب  یرایتخب  لاحمراهچ  برغ و  یورین  لاقتنا  روما  یناشن  شتا  یاه  لوسپک  یرادهگن  سیورس و  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001188000200 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس ؛ قیرط  زا  لاسرا  یراذگراب و  ءاضما ؛ رهم و  لیمکت و  زا  سپ  هدش  هئارا  یتسویپ  کرادم  هیلک  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدمحم یاقآ  هرامش 09139023966  اب  لاوس  تروص  رد.ددرگ  لاسرا  روما  نیا  هب  خیرات 18/8/1401 ات  اتیاهن 

.دیریگب سامت 

8173751387 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  الاب ، غابراهچ  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36256968-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36269949-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتا   شتا یاه   یاه لوسپک   لوسپک یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 4747
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ناسارخ نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: 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 10 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قباطم  یناشن  شتآ  گنلیش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004543000458 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ایرآ  رای  راوین  هدنزاس  عجرم  گنیلپوک  ایرآ  یتراجت  مان  یا  هقلح  نتراک 1   m 25 لوط  in 2 زیاس یتنزرب  سنج  وشات  یناشن  شتآ  گنلیش  الاک :  مان 

لدم 71171200003 ایرآ  رای  راوین  هدننک 
هقلح ( لور )5 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قباطم یتساوخرد  مالقا   / ددرگ هئارا  دیاب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد  تروص  رد  دشاب / یم  هدنشورف  هدهع  رب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهللارون یاقآ  یگنهامه 09153724357 تهج  سامت  نفلت   / دشاب شورفزا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد  یتسویپ و  تسیل 

9661876981 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  هچوک  شبن  یناقلاط  خ  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37229050-058  ، 7222443-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

7223509-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ گنلیش   گنلیش ناونع : : ناونع 4848
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ناردنزام - دابآدومحم تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم   :: 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 09 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  حرش و  هب  هدننک  شوماخ  یاه  گنلیش  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

1101093993000481 زاین :  هرامش 
ناردنزام دابآدومحم  تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

شوماخ شتآ  ینمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اسای  ناریا  هدنزاس  عجرم   in 3/8 زیاس یناشن  شتآ  لوسپک  لماک  کروپیش  گنلیش و  الاک :  مان 
سراپ

تس 1 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

دابآ دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هداد  تمیق  یناشن  شتآ  هیدات  درادناتسا و  یاراد  کی و  هجرد  سنج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور یلام 40  زیراو  تخادرپ و 

عمتجم یزکرم  رابنا  برد  سنج  لیوحت   . دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  سکابیت  تسپ و  یربراب و  هنیزه 
ناسانشراک  دات  مدع  تروص  رد  سنج  تدوع 

ددرگ تسویپ  روتکاف 

4631141997 یتسپ :  دک  رون ،  هداج  رتمولیک 5  دابآدومحم  دابآ ،  دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44745168-011  ، 44745701-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44737524-011 :: 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

هدننک هدننک شوماخ   شوماخ یاه   یاه گنلیش   گنلیش دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: 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 08 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5917163 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتلوم رگسح  قیرح و  نالعا  لنپ  لرتنک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001528 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شجنس نیون  یاه  متسیس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   TELE-DATA یتراجت مان   SF1000E لدم دود  مالعا  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

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

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  هدوب و  ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  الاک.دوش  هعجارم  تسویپ  هب  زاین  زا  عالطا  تهج  ** تسا هباشم  دک  ناریا   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  تسیل  یراذگراب  لیمکت و  هب  طونم  ، یداهنشیپ تمیق  لوبق.دشابیم 

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

32214471-056  ، 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

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 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطا  لوسپک  ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005797000198 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمأت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 77 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- تسا هدش  هئارا  تسویپ  لیاف  رد  راک  ماجنا  طیارش  - تسویپ لیاف  قبط  قیرح  ءافطا  لوسپک  ژراش  - دشابیم هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یوسوم 09122384732

1457965595 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامزاس  کالپ 345  راک  ترازو  بنج  یدازآ  تابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64503409-021  ، 64503412-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66924833-021 :: 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

یتلوم یتلوم رگسح   رگسح وو   قیرح   قیرح نالعا   نالعا لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا لوسپک   لوسپک ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917670 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  اهراک  یمامت  قیرح  مالعا  یزادنا  هارو  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091440000019 زاین :  هرامش 

نارهت جنپ  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

باراد نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917689 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  یراک  کیمارس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091128000077 زاین :  هرامش 

باراد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

باراد رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  هب  راک  ماجنا  طیارش  زاین و  دروم  تامدخ  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دینک تسویپ  ار  دوخ  روتکاف  شیپ  افطل 

دینک یراذگراب  اددجم  هدرک و  اضما  رهم و  ار  یتسویپ  طیارش  لیاف  افطل 
یرادباسح دنس  لیمکت  راک و  مامتا  زا  دعب  تخادرپ  تلهم 

7481917793 یتسپ :  دک  یزوریپ ،  نابایخ  باراد - باراد ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53540014-071  ، 53540011-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53543791-071 :: 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

تسویپ تسویپ هبهب   اهراک   اهراک یمامت   یمامت قیرح   قیرح مالعا   مالعا یزادنا   یزادنا هارو   هارو سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 5252

تسویپ تسویپ قباطم   قباطم یراک   یراک کیمارس   کیمارس ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   2929 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

درجورب یدرجورب  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5916152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم رد  لیوحت  تسویپ  لیاف  قبط  رتم  800 ادودحژارتم " هقبط  دادعت 3  هب  بوک  نیرز  زکرم   Lan هکبش یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090426000057 زاین :  هرامش 

درجورب یدرجورب  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL380 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6919771351 یتسپ :  دک  یدرجورب ،  هلا  تیآ  ناتسرامیب  ریگ  زاب  ناذیم  هشیدنا  کرهش  دررجورب  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2347603-064  ، 23470603-064 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23470601-064 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفسناد یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916166 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LanLan هکبش   هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5454

رورس رورس کرکر   هنایار -  -  هنایار مرمر   هکبش -  -  هکبش تراک   تراک تروپ -  -  تروپ هکبش  2424   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس رورس -  -  رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفسناد یرادرهش  تهج  یرادا  یزکرم  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یرادرهش  رواشم  سانشراک و  دات  هب  طونم  یلیوحت  تاعطق  دات 

1101005045000008 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  ناهفسناد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم   WS-C3560-24PS-S لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
کینورتکلا نیشرپ  ناروآون  یتعنص  یدیلوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   W 500 ناوت هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

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

هنایم ناتسرهش  نارمع  هعسوت و  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 2560   GHz 2/5 هنایار وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
مشق نایرآ  داگراساپ  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   FC لدم  Port 4 هکبش تراک  الاک :  مان 

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

ناشوک رتسگ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم   G-SKILL یتراجت مان   F3-17000CL11Q-16GBSR لدم  GB 16 تیفرظ  DDR3 هنایار مر  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
تراجت نموه  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   DATASHEEN یتراجت مان   SR429B لدم  mm 2040 عافترا  600x960 mm داعبا تینوی  رورس 42  کر  الاک :  مان 

سودرف
ددع 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
طابترا زادنا  مشچ  هدننک  هضرع  عجرم   JUNIPER یتراجت مان   UNIV-MR2U-RAILKIT لدم هنایار  کر  لیر  الاک :  مان 

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

نایسراپ اریو  هشارت  نیون  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   DL380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان  هنایار  رورس   HPE 1.2TB SAS 12G 10K کسید دراه  الاک :  مان 

نرق زادرپ  تراپ  سسرآ 
ددع 6 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ارهز نیئوب  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3458164674 یتسپ :  دک  ناهفسناد ،  یرادرهش  ناهفسناد -  ارهز ،  نیئوب  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34533230-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34533440-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5916364 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف و شیپ  .هباشم  دک  ناریا.یتسویپ  تامازلا  لیاف  دادرارق و  سیون  شیپ  قباطم  تاقلعتم  هارمه  هب  تینوی  کر 16  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش همیمض  هدش  اضما  دادرارق 

1101001017000535 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

یرکسع نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TRB-6016 لدم  cm 90 قمع  60x60 cm داعبا تینوی  هداتسیا 16  کر  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ و دادرارق  هدش  اضما  سیون  شیپ  ندوب ، یناریا  رب  لاد  کرادم  رروتکاف ، شیپ  همانساسا ، یربکا 64572762 .  یاقآ  علطم  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  دیاب  هدش  هتساوخ  تامازلا  رگید 

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

75358224-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916408 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراک زور  هیوست 45  دوش -  دولپا  تکرش  کرادم  دینک -  زاب   paint اب سکع  تسسویپ -  لیاف  قبط  مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000804 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ریوصت هنایار  دالوف  هدننک  هضرع  عجرم   TENDA یتراجت مان   W548D لدم میس  یب  لا  سا  ید  یا  مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61623376-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   تینوی   تینوی   1616 کرکر   ناونع : : ناونع 5656

یراک یراک زور   زور   4545 هیوست   هیوست دوش -  -  دوش دولپا   دولپا تکرش   تکرش کرادم   کرادم دینک -  -  دینک زاب   زاب   paintpaint اباب   سکع   سکع تسسویپ -  -  تسسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 5757

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا  - 1401  - 7  - 169 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناجنز یادص   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916415 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دور هنیرزب  رادیق  دور  نیرز  یرتسگداد  رهم و  نکسم  حرط  یرون  یسم و  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tci.ir www.za.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون وو   یسم   یسم یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5916423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ ددرگ یرازگ  تمیق  هب  مادقا  سپس  هعلاطم و  تقد  هب  هدش  تسویپ  یاضاقت  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092179001087 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم یرتم  یفالک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   PVC شکور سنج   mm 0/5 زیاس سم  یداه  سنج   CAT5e-FTP-4.05 دک  Cat 5e – FTP هکبش لباک  الاک :  مان 

یدنق دیهش  یتارباخم  یاهلباک  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یدنق  دیهش  یتارباخم  یاهلباک  تکرش  هدنزاس 
رتم 6000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  یرتم  لوط  هرقرق  یدنب  هتسب  عون   mm 1/68 رطق دیمآ  یلپ  نلیتا و  یلپ  قیاع  سنج  سم  یداه  سنج  ییارحص  یتارباخم  لبود  میس  الاک :  مان 

نامرک لباک  عیانص  هدننک 
رتم 6000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
لوط یفالک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   mm 0/9 رطق  PVC قیاع سنج  علق  شکور  اب  سم  یداه  سنج   mm 0/5 یداه رطق  اب  هتشر  ود  یتارباخم  میس  الاک :  مان 

نامرک لباک  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم 
رتم 3000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم لبود   لبود میس   میس ---- Cat 5e Cat 5e – FTP FTP  هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  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 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا  .تسویپ  یتارباخم  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  تمیق  داهنشیپ  مرف  لیمکت 

1101005944000049 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

طابترا اسر  زاسهب  هدنزاس  عجرم   BACCO یتراجت مان   PCM لدم یتارباخم  متسیس  اتید  مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا  .تسویپ  یتارباخم  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یمن  یسررب  روکذم  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  یم  یمازلا  تمیق  داهنشیپ  مرف  لیمکت 

ددرگ یرازگراب  اضما و  رهم و  ینف  تاصخشم  مرف  امازلا 

7133816554 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  قرب ، نابایخ  تشدرصق ، نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32321418-071  ، 32321369-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32321369-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم متسیس   متسیس اتید   اتید مدوم   مدوم یتارباخم -  -  یتارباخم تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6060
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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 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916615 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

XEROX C7030 لدم یگنر  یپکوتف  هاگتسد  کی  یارب  میس  یب  هکبش  تراک  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیوحت زا  سپ  زور  هیوست 20 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  جرد 
1201001036000410 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
یراداو یلیصحت  لیاسو  تازیهجت و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-110-ZAR-15 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5916669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاگ یاهدحاو  هکبش  نیبرود و  دروآرب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هکبش تازیهجت  رتویپماک و  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یگنر یگنر یپکوتف   یپکوتف هاگتسد   هاگتسد کیکی   یارب   یارب میس   میس یبیب   هکبش   هکبش تراک   تراک ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 6161

یزاگ یزاگ یاهدحاو   یاهدحاو هکبش   هکبش وو   نیبرود   نیبرود دروآرب   دروآرب ناونع : : ناونع 6262

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 13 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288003696 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یساکع نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا 

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

24018-061341  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش چوس   چوس یساکع -  -  یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا زاگ  لاقتنا  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 16 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 RBSXTR&R11e-LTE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
MIPSBE

QCA9531 هدنزادرپ
650MHz هدنزادرپ تعرس 

دشابیم هباشم  دک  ناریا  ددع  دادعت 2 
ربتعم یتناراگ 

تکرش برد  لیوحت 
پملپ

1101092036000076 زاین :  هرامش 
ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کی رفص و  یاه  هداد  دنویپ  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   SXT/LTE لدم یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1967917661 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  رایدنفسا  نابایخ  ندرج )  الدنام (  نوسلن  راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81314108-021  ، 81314023-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81314128-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ددع   ددع   22 دادعت   دادعت   650650 MHzMHz  هدنزادرپ هدنزادرپ تعرس   تعرس   QCA9531QCA9531 هدنزادرپ   هدنزادرپ   RBSXTR&R11e-LTE RBSXTR&R11e-LTE MIPSBEMIPSBE ناونع : : ناونع
پملپ پملپ تکرش   تکرش برد   برد لیوحت   لیوحت ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ

6464
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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 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916992 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مرف  گربکی  قباطو   hp 2062 زاس هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002537 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   TB 1/2 تیفرظ  MS2300sa controller لدم لانرتسکا  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/21 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

یتسویپ یتسویپ مرف   مرف گربکی   گربکی قباطو   قباطو   hp 2062hp 2062 زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 6565

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف و تاصخشم  کالم  تسا و  هباشم  دک  ناریا  - هناماس رد  تسویپ  تاصخشم  قبط  رب  یتارباخم  جوز  رپ  یاه  لباک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هناماس  رد  تسویپ  یصوصخ 
1101001132000272 زاین :  هرامش 

برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم یرتم  یفالک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   PVC شکور سنج   mm 0/5 زیاس سم  یداه  سنج   CAT5e-FTP-4.05 دک  Cat 5e – FTP هکبش لباک  الاک :  مان 

یدنق دیهش  یتارباخم  یاهلباک  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یدنق  دیهش  یتارباخم  یاهلباک  تکرش  هدنزاس 
رتم 1500 دادعت : 

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

.دشاب یمن  یسررب  لباق  داهنشیپ  یتسویپ  کرادم  ای  هلماعم ، عوضوم  اب  طبترم  ربتعم و  بسک  زاوج  ای  همانساسا  لاسرا  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  اضما  رهم و  اب  هارمه  تمیق  لودج  ینف و  یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب 

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

38232001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38230914-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم جوز   جوز رپرپ   یاه   یاه لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666
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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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917227 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا دانسا  ساساربژراش  اب  تراک  میسو  یا  هراوهام  نفلت  ملق  دیرخ 3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000137 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ایسآ نفلت  تاطابترا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   THURAYA یتراجت مان   SO 2510 لدم یا  هراوهام  هارمه  نفلت  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/02 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گراخ هاگدورف  یئانشور  یرارطضا و  قرب  یکینورتکلا ، یربوان ، کمک  یاه  متسیس  یرادهگن  یربهار و  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002338 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/05/31 زاین :  خیرات 

کراخ هریزج  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  هب  زاین  ای  لاوس  ماهبا ، هنوگره  نتشاد  تروص  رد  دشاب ؛ یم  تسویپ  هصقانم  رد  تکرش  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  یلخاد 22149   07733823671

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

36362698-031  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالعتسا مالعتسا دانسا   دانسا ساساربژراش   ساساربژراش اباب   تراک   تراک میسو   میسو یایا   هراوهام   هراوهام نفلت   نفلت ملق   ملق دیرخ  33 دیرخ ناونع : : ناونع 6767

هاگدورف هاگدورف یئانشور   یئانشور وو   یرارطضا   یرارطضا قرب   قرب یکینورتکلا ، ، یکینورتکلا یربوان ، ، یربوان کمک   کمک یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   یربهار   یربهار تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 6868

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917518 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ تسیل  قبط  نومزآ  زکرم  تازیهجت 
1101091548000072 زاین :  هرامش 

رهشناریا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
تراجت ناس  لیگ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  لدم 2100  نوفورکیم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

دیواج زاس  هنایار  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   JT-M لدم روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
سراف یژرولاتم  تعنص  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   TM5004 لدم یتوص  متسیس  ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

متسیس زادرپ  ایدم  هدننک  هضرع  عجرم   NETSHELTER یتراجت مان   AR3340 لدم هداتسیا  کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
روالاب یرغص  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان   TS لدم هنایار  وگدنلب  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ تسیل  قبط  نومزآ  زکرم  تازیهجت 

دک رهشناریا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  یوک 46 -  شبن  هر - )  ) ینیمخ ماما  راولب  رهشناریا -  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9916643535 یتسپ : 

37213891-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37213308-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار وگدنلب   وگدنلب هداتسیا -  -  هداتسیا کرکر   یتوص -  -  یتوص متسیس   متسیس ریاف   ریاف یلپمآ   یلپمآ روتینام -  -  روتینام نوفورکیم   - - نوفورکیم ناونع : : ناونع 6969

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 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917529 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  یرازفا  تخس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003721000063 زاین :  هرامش 

رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یدالوپ هیضرم  هدننک  هضرع  عجرم   CASE یتراجت مان  لدم 420  سیک 2008  ردول  ینیم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ لیاف  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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5917610 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

152871 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتارباخم لباک  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/08/20 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرازفا یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7070

یتارباخم یتارباخم لباک   لباک ناونع : : ناونع 7171
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 130 ھحفص 51 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zq2kdysbmsykc?user=37505&ntc=5917529
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5917529?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/l2xl9vctw58vd?user=37505&ntc=5917610
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5917610?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نادمه ناتسا  لک  یرتسگداد   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ  ییارجا  تایلمع  حرش 

دامرف لصاح  سامت  نویرذآ  سدنهم  یفیرش و 09189110316  سدنهم  اب 09181117987  یلیمکت  تاعالطا  صوصخ  رد 
1101000112000103 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  ییارجا  تایلمع  حرش 

دامرف لصاح  سامت  نویرذآ  سدنهم  یفیرش و 09189110316  سدنهم  اب 09181117987  یلیمکت  تاعالطا  صوصخ  رد 

6516938816 یتسپ :  دک  ینامیلس ،  مساق  دیهش  رادرس  نامتخاس  تثعب ، راولب  نادمه ، نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38219990-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38219990-081 :: 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   هنایار   هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 7272
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سابعردنب ییاجر  دیهش  کرمگ   :: 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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگزمزه ناتسا  تاکرمگ  هلاس  کی  تنرتنیا  زاین  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000161000020 زاین :  هرامش 

سابعردنب ییاجر  دیهش  کرمگ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسا میقم  هدننک  نیمات  هدوزفا  شزرا  نودب  اه  تمیق  دشاب  اتفا  یهاوگ  یارادو  تسارح  دات  دروم  دیاب  مالعتسا  هدنرب  تسویپ  طیارش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
خیرات 1401/09/08 زا  تمدخ  هب  زاین  خیراتددرک  مالعا  هلاس  کی  تروص  هب  لک  عومجم  ساسا  رب  تمیق 

7917183797 یتسپ :  دک  کرمگ ،  یرادا  نامتخاس  ییااجر -  دیهش  هلکسا  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33514455-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33514455-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم تشوگ  یتعنص  هسسوم   :: 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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917794 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تساوخرد همیمض  مالعتسا  رد  هدش  دیق  تاعالطا  اب  قباطم  هکبش  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201095298000001 زاین :  هرامش 

دهشم تشوگ  یتعنص  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
2231200942420001 هباشم :  دک  ناریا  - 

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

1401/08/24 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدیدرگ  دافیا  روضح  هب  تسویپ  مالعتسا  رد  تخادرپ  دیرخ و  نیناوق  دراوم و  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9167163416 یتسپ :  دک  دهشم ،  تشوگ  یتعنص  هسسوم  مالس ،  هپت  یاهتنا  نامیرف ،  دهشم  هداج  رتمولیک 20  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33554332-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38801391-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمزه ناگزمزه ناتسا   ناتسا تاکرمگ   تاکرمگ هلاس   هلاس کیکی   تنرتنیا   تنرتنیا زاین   زاین دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع 7373

.تساوخرد .تساوخرد همیمض   همیمض مالعتسا   مالعتسا ردرد   هدش   هدش دیق   دیق تاعالطا   تاعالطا اباب   قباطم   قباطم هکبش   هکبش رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7474
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دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط   Tandberg زاس هریخذ  هاگتسد  چیئوس SAN و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001493000285 زاین :  هرامش 

دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
قیقد رازبا  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HIRSCHMANN هدنزاس عجرم  نمشیره  یتراجت  مان   MAR1020 لدم یتارباخم  چیئوس  الاک :  مان 

ایرآ
هاگتسد 2 دادعت : 

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

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یئازریم یاقآ   61024238

دشابیم یمازلا  هطوبرم  سانشراک  دات 
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه و  هیلک 

یولوم دیرخ  سانشراک  61023162

1387835151 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  لک  هرادا  نامتخاس  لانیمرت 2  بنج  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023200-021  ، 61023939-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44668010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

TandbergTandberg  زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد وو     SANSAN  چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 7575
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101001132000273 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایسآ نفلت  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   THURAYA یتراجت مان  لدم  دقاف  یا  هراوهام  یرابتعا  تراک  میس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
ایسآ نفلت  تاطابترا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   THURAYA یتراجت مان   X5 TOUCH لدم یا  هراوهام  هارمه  نفلت  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

38232001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38230914-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رازفا5916266 مرن  ذوفن  هحفص 18)تست  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تارابتعا5917000 هجدوب و  هناماس  ینابیتشپ  هحفص 18)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یور5917045 بصن  لباق  یروتالوگر  هیذغت  عبنم  قرب -  لباک  لانرتنیا -  کسید  دراه  لاکیتپا -  سوام 
هاگتسد لایسکاوک -  لباک  هتسب - رادم  نیبرود  تینوی - یراوید 9  کر  ولبات V DC 12 م -

LED عون روتینام   - یموطرخ هلول  شخپ -  طبض و 

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناناوج5917130 شزرو و  ترازو  یربخ  هاگیاپ  ۀناماس  تامدخ  هحفص 18)حرش  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاوریاف5917316 یاه  هاگتسد  سنسیال  هحفص 18)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لدم5917618 نژیو  کیاه  هکبش  تحت  هتسبرادم  هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تراک تراک میسو   میسو یایا   هراوهام   هراوهام نفلت   نفلت هاگتسد   هاگتسد دیرخ  33 دیرخ ناونع : : ناونع 7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاشنامرک هقطنم 7  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 10 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میالع ولبات و   . یکیفارت تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050050000005 زاین :  هرامش 
هاشنامرک هقطنم 7  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
1 1 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم داهنشیپ  در  هلزنم  هب  هدش  هتساوخ  دراوم  زا  کی  ره  یراذگراب  مدع.دشابیم  تسویپ  رادرخ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714859679 یتسپ :  دک  هقطنم 7 ،  یرادرهش  تسار  تمس   . درونهوک نادیم   . داشخرف راولب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276676-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34282161-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میالع میالع وو   ولبات   ولبات  . . یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916666 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تسیل  قبط  یا (  هداج  یمومع  لقن  لمح و  تراظن  لرتنک و  حرط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003205000037 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916976951 یتسپ :  دک  داژنکاپ ،  راولب  رنهاب -  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7244418-0353  ، 37245256-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37246160-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس ناتسا  نادارا  یرادرهش   :: 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 12 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916777 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تقد اب  ار  هدش  تسویپ  کرادم  افطل  تسویپ .) یتساوخرد  تاصخشم  قبط   ) .ریسم تیاده  یاهولبات  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیناوخب

1101090222000106 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  نانمس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502004202   60x30 cm زیاس هلاس  رمع 7  اب  ریسم  تیاده  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 13 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیناوخب تقد  اب  ار  هدش  تسویپ  کرادم  افطل  تسویپ .) یتساوخرد  تاصخشم  قبط   ) .ریسم تیاده  یاهولبات  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3513698686 یتسپ :  دک  نانمس ،  یزکرم  یرادرهش  یدعس  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33329102-023  ، 33432200-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33458875-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یایا (  (  هداج   هداج یمومع   یمومع لقن   لقن وو   لمح   لمح تراظن   تراظن وو   لرتنک   لرتنک حرط   حرط ناونع : : ناونع 7878

.دیناوخب .دیناوخب تقد   تقد اباب   ارار   هدش   هدش تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم افطل   افطل تسویپ .) .) تسویپ یتساوخرد   یتساوخرد تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط  ) ) .ریسم .ریسم تیاده   تیاده یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979
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نامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروآرب تادنتسم و  کرادم و  قبط   ) تاقلعتم هیلک  بابح و  ددع  هس  هارمه  هب  یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ

1101001551000047 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   AXIS یتراجت مان   PTZQ6032 لدم کرحتم  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
ناجیابرذآ ناریلد  نارتسگ  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   AXIS یتراجت مان   Q6032 لدم هتسب  رادم  نیبرود  یراوید  باق  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک   ، 7618437417 یتسپدک :  رجف   یشزرو  هاگشاب  یوربور  نهآهار - لپ  زا  دعب  یمالسا - یروهمج  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7618437417

32614794-034  ، 32613797-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32614793-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروآرب دروآرب وو   تادنتسم   تادنتسم وو   کرادم   کرادم قبط   قبط  ) ) تاقلعتم تاقلعتم هیلک   هیلک وو   بابح   بابح ددع   ددع هسهس   هارمه   هارمه هبهب   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد دیرخ  33   دیرخ ناونع : : ناونع
(( تسویپ تسویپ

8080
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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 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هقطنم  ینمیا  اقترا  دنمزاین  قطانم  یدنب  تیولوا  تشادرب و  حرط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001467000121 زاین :  هرامش 

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

یا هقطنم  ینمیا  اقترا  دنمزاین  قطانم  یدنب  تیولوا  تشادرب و  حرط  1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ یمن  یسررب  یداهنشیپ  غلبم  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ ، اضما  رهم و  تسیاب  یم  تاحفص  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یمن  یسررب  یداهنشیپ  تمیق  تمیق ،  دوبن  تروص  رد 

 . تسا دادرارق  کفنیال  ءزج  یمومع  طیارش 
.دوش یم  هتفرگ  همان  تنامض  دوش و  یم  ماجنا  دادرارق  داقعنا 

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

سرا یتعنص  یراجت - دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یایا هقطنم   هقطنم ینمیا   ینمیا اقترا   اقترا دنمزاین   دنمزاین قطانم   قطانم یدنب   یدنب تیولوا   تیولوا وو   تشادرب   تشادرب حرط   حرط ناونع : : ناونع 8181

یگدننار یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار مئالع   مئالع وو   ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یگدننار ییامنهار و  مئالع  ولبات و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091750000196 زاین :  هرامش 

سرا یتعنص  یراجت  دازآ  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502004702   40x40 cm زیاس یرفسف  شلف  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

لیویس دور  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   40x40 cm زیاس عبرم  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یزکرم نازاس  نیژد  هدننک  هضرع  عجرم   60x0/15 cm زیاس لکش  هریاد  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

یزکرم نازاس  نیژد  هدننک  هضرع  عجرم   50x14 cm زیاس امن  ریسم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
جدننس ولبات  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   14x54 cm زیاس لیطتسم  لکش  امن  ریسم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

جدننس ولبات  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   45x60 cm زیاس لیطتسم  لکش  امن  تهج  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 22 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
جدننس ولبات  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 زیاس ثلثم  لکش  یراطخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

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

نادنکوج یبجر  ربکا  هدننک  هضرع  عجرم   ARRI یتراجت مان   cm 35 زیاس درادناتسا  رطخ  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 22 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
جدننس ولبات  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   cm 75 زیاس ثلثم  لکش  یراطخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

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

یدمرس اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  یتراجت  مان   m^2 1 زیاس عبرم  لکش  یتاعالطا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
افلج رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یداهنشیپ غلبم  لک  دصرد  غلبم 10  مالعتسا  هدنرب  زا  - دشاب یم  نامزاس  یزکرم  رابنا  رد  قوف  مالقا  لیوحت  .ددرگ  مادقا  یتسویپ  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 04131351129-3152-1151-3154 یاه  هرامش.دش  دهاوخ  ذخا  نیمضت 

5441733571 یتسپ :  دک  سرا ،  دازآ  هقطنم  نامزاس  یرادا  تیاس  افلج - سرا - دازآ  هقطنم  افلج ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31351318-041  ، 3135-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42024949-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917379 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنهدرادشه ینمیا Safety Sign و  یاهولبات  بصن  یزیمآ و  گنر  ( ، ییادز گنر  ) یزاسکاپ  ، گنربش بصن  تخاس ، هیهت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هقطنم 3 حطس  رد 

1101092299000366 زاین :  هرامش 
زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/01 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدنهدرادشه هدنهدرادشه وو     Safety S ignSafety S ign ینمیا   ینمیا یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ( ، ( ، ییادز ییادز گنر   گنر )) یزاسکاپ یزاسکاپ  ، ، گنربش گنربش بصن   بصن تخاس ، ، تخاس هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 8383

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

یوضر 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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دامن تمیق  مالعا  تسویپ  لودج  تاصخشم  قباطم  ) فده هیلقن  لیاسو  یزاسراکشآ  حرط  مالقا  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشمدک  ناریا 

1101001423000138 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

این یزانهش  اضر  دیمح  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسکاپ  هدنزاس  روشک  یلور  هتسب   Ydx11 in 50 زیاس راد  بسچرب  گنربش  الاک :  مان 
لور 1 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158510 هرامشاب  هداز  فرشا  سدنهم  مناخ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن یراذگراب  هناماسردو  لماکار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد بسچرب   بسچرب گنربش   گنربش ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هروگ هب  ناراسچگ  هداج  هیشاح  رد  یلصا  تفن  هلول  طوطخ  ریسم  رد  لیر  دراگ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000585 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32220575-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداج هداج هیشاح   هیشاح ردرد   یلصا   یلصا تفن   تفن هلول   هلول طوطخ   طوطخ ریسم   ریسم ردرد   لیر   لیر دراگ   دراگ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس ناتسا  نادارا  یرادرهش   :: 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 12 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب ار  هدش  تسویپ  کرادم  افطل  تسویپ .) یتساوخرد  تاصخشم  قبط   ) وریسم تیاده  یاهولبات  هیاپ  بصن  دیرخ و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیناوخب تقد 

1101090222000111 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  نانمس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

اناداپآ کراش  نیون   40x40 cm عطقم داعبا   m 2 یلیفورپ یگدننار  ییامنهار و  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
ناهفصا شیدنا  کین  یسدنهم   60x90 cm دیفس لیطتسم  لکش  امن  ریسم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

ناهفصا شیدنا  کین  یسدنهم   in 2 رطق  m 3 لوط یگدننار  ییامنهار و  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
لیویس دور  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   40x40 cm زیاس  m 2 لوط یگدننار  ییامنهار و  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیناوخب تقد  اب  ار  هدش  تسویپ  کرادم  افطل  تسویپ .) یتساوخرد  تاصخشم  قبط   ) وریسم تیاده  یاهولبات  هیاپ  بصن  دیرخ و  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3513698686 یتسپ :  دک  نانمس ،  یزکرم  یرادرهش  یدعس  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33329102-023  ، 33432200-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33458875-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ریسم ریسم تیاده   تیاده یاهولبات   یاهولبات هیاپ   هیاپ بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8686

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، ژارتم زا  عالطا  یارب  تسویپ  یاهلیاف  هعلاطم  .رهشوب  نکسم  کناب  یاه  نامتخاس  پآ  لور  یاه  برد  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یرورض  دراوم  ریاس  بصن و  یاه  لحم 

1101004182000011 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
یرس 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یاه کناب  زا  یکی  اب  یراکمه  نینچمه  هقباس و  لاس  لقادح 5  اب  هطوبرم  هنیمز  رد  یراک  هموزر  یاراد  رهشوب و  ناتسا  رد  رقتسم  ناراکنامیپ  یاهخساپ  هب  ًافرص 

.دش دهاوخ  هداد  رثا  بیترت  همان  تیاضر  هئارا  اب  ناتسا 

7514973483 یتسپ :  دک  هیمطاف ،  یوربور خ  ینیمخ  ماما  رهشوب خ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33558084-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33558084-077 :: 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

کناب کناب یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس پآپآ   لور   لور یاه   یاه برد   برد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 8787
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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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916190 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هعجارم  تسویپ  هب  رظن  دروم  یالاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج   . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ولو )  تیگ  تاعطق  )0130194 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ تسویپ  ازجم  تروصب  یلام  ینف و  داهنشیپ  .

1101093985005895 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا عیانص  تاعطق  تخاس  یحارط و  هدننک  هضرع  عجرم   ATV 25 لدم تلکیس  روتوم  پاپوس  تیگ  هعطق  دمن  هساک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
ناریا عیانص  تاعطق  تخاس  یحارط و  هدننک  هضرع  عجرم   AVA لدم تلکیس  روتوم  پاپوس  تیگ  هعطق  دمن  هساک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

ناریا عیانص  تاعطق  تخاس  یحارط و  هدننک  هضرع  عجرم   V6 لدم تلکیس  روتوم  پاپوس  تیگ  هعطق  دمن  هساک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
هوک زیر  نیهب  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اتسیچورپ  هدنزاس  عجرم   BR-3400056 لدم ددرت  لرتنک  تیگ  یکدی  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تس 2 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام ینف و  داهنشیپ   . دوش هعجارم  تسویپ  هب  رظن  دروم  یالاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج   . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ولو )  تیگ  تاعطق  )0130194 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپ  ازجم  تروصب 

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

34148386-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: 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

لرتنک لرتنک تیگ   تیگ یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق هعومجم   هعومجم تلکیس - - تلکیس روتوم   روتوم پاپوس   پاپوس تیگ   تیگ هعطق   هعطق دمن   دمن هساک   هساک -- تلکیس تلکیس روتوم   روتوم پاپوس   پاپوس تیگ   تیگ هعطق   هعطق دمن   دمن هساک   هساک ناونع : : ناونع
ددرت ددرت

8888
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دزی نومنهر  رتکد  دیهش  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 08 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5916621 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع تاقلعتم 1  اب  یا  هدرپ  مشچ  اب  ییوشک  هگنل  ود  روتارپا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000487 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دار  ایرآ  اسرد  هدنزاس  عجرم   MS-850 لدم  2/20x3 m داعبا موینیمولآ  هشیش و  سنج  ییوشک  هگنل  ود  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

دار ایرآ  اسرد  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یموب یدزی و  هدننک  تکرش  طقف  ًافطل  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - ددع تاقلعتم 1  اب  ییوشک  هگنل  ود  روتارپا  هباشم -  الاک  دک  ناریا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرن  ار  ملق  هعلاطم و 9  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  رد  تایئزج  - هلاس کی  یلا  ههام  یدقن 6 ریغ  تخادرپ  - دشاب

8918849435 یتسپ :  دک  نومنهر ،  یلع  دمحم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یخرف ،  خ  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3120001-035  ، 3122001-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3122001-035 :: 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

نانمس ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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 08 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5916779 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تابعش دیدزاب  تهج   - نانمس ناتسا  هدننک  نیمات  اب  تیولوا   - هباشم دک  ناریا   - تسویپ تسیل  قبط  چناپ  لورو  یقرب  هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003309000050 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
مشق اکینرد  تراجت  اناس  هدننک  هضرع  عجرم  مشق  اکینرد  تراجت  اناس  هدنزاس  عجرم   1x1 m زیاس  STD-PS0.7 لدم یدالوف  سنج  کیتاموتا  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب یرادا  تاعاسرد  تابعش  دیدزاب  تهج   - نانمس ناتسا  هدننک  نیمات  اب  تیولوا   - هباشم دک  ناریا   - تسویپ تسیل  قبط  چناپ  لورو  یقرب  هرکرک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نامتخاس هریاد  هرامش 02333324693

3519617886 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  رویرهش  هدفه  کراپ  بنج  رویرهش  هدفه  راولب  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33328481-023  ، 33322245-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33328847-023 :: 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

موینیمولآ موینیمولآ وو   هشیش   هشیش سنج   سنج ییوشک   ییوشک هگنل   هگنل ودود   کیتاموتا   کیتاموتا ردرد   ناونع : : ناونع 8989

تابعش تابعش دیدزاب   دیدزاب تهج   تهج  - - نانمس نانمس ناتسا   ناتسا هدننک   هدننک نیمات   نیمات اباب   تیولوا   تیولوا  - - هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا  - - تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط چناپ   چناپ لورو   لورو یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 9090
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هپس کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشار تسویپ 09155431235  تایئزج  قبط  تانبرک ، یلپ  پآ  لور  یقرب  برد  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش لیمکت  ألماک  یسررب و  مئامض  أفطل 

1101004794000092 زاین :  هرامش 
هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
دحاو 380 دادعت : 

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

یکشار تسویپ 09155431235  تایئزج  قبط  تانبرک ، یلپ  پآ  لور  یقرب  برد  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش لیمکت  ألماک  یسررب و  مئامض  أفطل 

9813694485 یتسپ :  دک  صخاش 583 ،  هپس _  کناب  تیریدم  یتعیرش _  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33219021-054  ، 33218921-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33218941-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرال اضر  ماما  ناتسرامیب  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917419 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاب ددرت  یرتم  موب 6  اب  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090185000049 زاین :  هرامش 

ج)  ) ناتسرال ع   اضر   ماما  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
زیرآ یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  متسیس  زیرآ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   B400-600 لدم  V 24 روتوم اب  یکیناکمورتکلا  ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 

متسیس
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام تخادرپ 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431895618 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  ع )  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  نامداد  رتکد  راولب  دیدجرهش  رال  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52248073-071  ، 52242101-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52251020-071 :: 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

تانبرک تانبرک یلپ   یلپ پآپآ   لور   لور یقرب   یقرب برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191

الاب الاب ددرت   ددرت یرتم   یرتم   66 موب   موب اباب   دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917862 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  -- هباشم دک  ناریا  سنالوبمآ -  گنیکراپ  برد  یقرب  کج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک  غلبم  - ددرگ تسویپ 
1101092113000608 زاین :  هرامش 

ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
عجرم بونج  تعنص  کمک  هدنزاس  عجرم   KSJ یتراجت مان   08T02 لدم نزخم  رسکیم  برد  یقرب  کج  نتسب  زاب و  دربراک  یموینیمولآ  هفرطکی  ریش  الاک :  مان 

بونج تعنص  کمک  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  تازیهجت  رابنا  یلا 13  تعاس 8  هبنشراهچ  یلا  هبنش  زور  الاک  لیوحت  - دشاب لمح  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  غلابم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههامود  تخادرپ 

7143837877 یتسپ :  دک  هچوک 4 و 6 ،  لصافدح  مرا  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250730-071  ، 32250191-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250357-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سنالوبمآ سنالوبمآ گنیکراپ   گنیکراپ برد   برد یقرب   یقرب کجکج   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916055 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001096 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   SAMSUNG یتراجت مان   M300P لدم هکبش  تحت  لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

ناتسورس رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  الاک  ییاهن  دات  ددرگ  تسویپ  ینف  داهنشیپ  افطل  دوش 07137848009 - گنهامه  لاسرا  زا  لبق  هدنشورف - هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13 یلا حبص  هبنش 8 یلا 4  هبنش  لیوحت  - دوب دهاوخ  یضاقتم  دات  هقطنم و  رد  الاک  تفایرد 

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

37848009-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: 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 ناونع : : ناونع 9494

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 09 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تظافح هیدات  سراح  دنرب  تسویپ  لیاف  ربارب  لک  هرادا  نامتخاس  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یتناراگ  یزادنا  هار  بصندیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یرورض  تاعالطا 

1101003815000048 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 : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم لاطبا  تسویپ  لیاف  تاصخشم  اب  ریاغم  ای  هقرفتم و  دنرب  داهنشیپ  هنوگ  ره  ددرگ .  مادقا  تیلاعف  یبایزرا  دیدزاب و  هب  تبسن  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتیآ  09356566197 ددرگ . 

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

بونج نایسراپ  رب  یژرنا  عیانص  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تظافح تظافح هیدات   هیدات سراح   سراح دنرب   دنرب تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ربارب   ربارب لکلک   هرادا   هرادا نامتخاس   نامتخاس هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یتناراگ   یتناراگ یزادنا   یزادنا هار   هار بصندیرخ   بصندیرخ ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   یرورض   یرورض تاعالطا   تاعالطا

9595

یراوید  99 یراوید کرکر   V DCV DC  1212  مم - - ولبات   ولبات یور   یور بصن   بصن لباق   لباق یروتالوگر   یروتالوگر هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم قرب -  -  قرب لباک   لباک لانرتنیا -  -  لانرتنیا کسید   کسید دراه   دراه لاکیتپا -  -  لاکیتپا سوام   سوام ناونع : : ناونع
LEDLED  عون عون روتینام   روتینام  - - یموطرخ یموطرخ هلول   هلول شخپ -  -  شخپ وو   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد لایسکاوک -  -  لایسکاوک لباک   لباک هتسب - - هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تینوی - - تینوی

9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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 ... یتراجت DAHUA و مان   XVR5108 لدم  XVR شخپ طبض و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090246000067 زاین :  هرامش 

بونج نایسراپ  رب  یژرنا  عیانص  هعسوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان   TM 110 لدم لاکیتپا  سوام  الاک :  مان 

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

یتسود هلادی  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   WD2002FAEX لدم  TB 2 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
نمیا هدننک  هضرع  عجرم   m 100 یفالک هتسب  یدنب  هتسب  عون   1/5x2 mm^2 عطقم حطس   PVC شکور سنج  سم  یداه  سنج  ناشفا  قرب  لباک  الاک :  مان 

رهش زربلا 
فالک 1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
هلت هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   ABL1RPM12083 لدم  V DC 12 ولبات یور  بصن  لباق  یروتالوگر  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

ناریا کیناکم 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TRB-6009 لدم  cm 54 عافترا  57x60 cm داعبا تینوی  یراوید 9  کر  الاک :  مان 

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

رتخاب نابات  رتسگ  کدف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DAHUA یتراجت مان   JPC HFW 3300 C لدم  CCTV CAMERA هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
تاترما تراجت  قفا  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   UNIVERSAL یتراجت مان   B/U لدم  m 305 لوط  RG59 لایسکاوک لباک  الاک :  مان 

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

کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   XVR5232 لدم  XVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 25 لوط  mm 16 رطق یسکلف  سنج  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 

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

ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-225JN لدم  in 22 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نایسراپ رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش / ددرگ تنامض  هام  تدم 24  هب  تامدخ ، الاک و  یعطق  لیوحت  زا  سپ  / دشاب یم  هدننک  نیمأت  هدهعب  لاسرا  هنیزه  / تسویپ حرشب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09178620958: سامت

1969935795 یتسپ :  دک   ، 63 کالپ - کدوک ناهج  هارراهچ  هب  هدیسرن  - یناقح نابوتا  یادتبا  - کنو نادیم  ، نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44674500-076  ، 88773256-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88773649-021 :: 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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت ناتسرهش  نادنز  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههامکی هیوست   - هتسب رادم  نیبرود  یزادنا  هارو  بصن  تهج  زیربت  نادنز  کیتام  روفنا  زاین  دروم  لیاسو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091276000128 زاین :  هرامش 

زیربت نادنز  هدننک :  رازگرب 
ددرگیم مالعا  تسویپ  هب  یتساوخرد  تسیل  هک  هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هارو  بصن  تهج  زیربت  نادنز  کیتام  روفنا  زاین  دروم  لیاسو  دیرخ  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
لماک جیکپ   1 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمیلس زیربت 09149910946 یزکرم  نادنز  هرادا  یلباک  لپ  هب  هدیسرن  نمهب  راولب 29  زیربت  رد  لیوحتو  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5157713111 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33304061-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33325100-041 :: 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

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن تهج   تهج نادنز   نادنز کیتام   کیتام روفنا   روفنا زاین   زاین دروم   دروم لیاسو   لیاسو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9797

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

ناتسلگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زگردنب ادهش  ناتسرامیب  تاقلعتمو  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 30  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091154000026 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدیا ربا  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  پیآ  یتراجت  مان   BVM265V5 لدم زیاروتوم 12-2/8  زنل  اب  تلوب  هکبش  تحت  لسکیپ  اگم  هتسب 5  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ایشرپ
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراکزور فرظ 5  رثکادحو  تسا  هدنرب  هب  مالعا  زا  دعب  الاک  لیوحت   . تسا هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا.تسا  یموب  ناگدننک  تکرش  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یم  فذح  هفرطکی  تروص  هب  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  تیاعر  تامازلا   / ددرگ ماجنا 

4918936316 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  ناکریه -  راولب  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32139865-017  ، 32430310-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32420100-017 :: 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

زگردنب زگردنب ادهش   ادهش ناتسرامیب   ناتسرامیب تاقلعتمو   تاقلعتمو هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   3030 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898

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

ناتسلگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917302 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوواکدبنگ ناتسرهش  یرهطم  ناتسرامیب  تاقلعتمو  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 30 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091154000025 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدیا ربا  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  پیآ  یتراجت  مان   BVM265V5 لدم زیاروتوم 12-2/8  زنل  اب  تلوب  هکبش  تحت  لسکیپ  اگم  هتسب 5  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ایشرپ
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراکزور فرظ 5  رثکادحو  تسا  هدنرب  هب  مالعا  زا  دعب  الاک  لیوحت   . تسا هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا.تسا  یموب  ناگدننک  تکرش  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یم  فذح  هفرطکی  تروص  هب  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  تیاعر  تامازلا   / ددرگ ماجنا 

4918936316 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  ناکریه -  راولب  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32139865-017  ، 32430310-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32420100-017 :: 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

تاقلعتمو تاقلعتمو هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد 3030 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9999

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   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  یس  هردنوش  هاگتسیا  هتسبرادم  نیبرود  رورس  رواپ  هاگتسدود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001022000196 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ حرش  هب  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
یمرگ رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیشیپ هرود  یتایلام  همانراهظا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33257009-045  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود رورس   رورس رواپ   رواپ هاگتسدود   هاگتسدود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نکسم کناب   :: 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 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  ربارب  ، زیربت تشگلگو  رها  یزکرم  هبعش  یارب  ، لاتیجید یریوصت  تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ دادرارق  سیون  شیپ  اه و  لیاف  رد  جردنم 

1101003636000029 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-7732 NI-k4 لدم هلاناک  لاتیجید 32  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض   NVR طبض هاگتسد  الاک :  مان 
میعن نیون  رتسگ  جاوما 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

یقرب تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 
هبعش 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوب دهاوخ  دادرارق  دقع  اب  راک  ماجنا  تسا  هباشم  دک  ناریا  دوش ) هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  یاهلیاف  افطل   ) هدش تسویپ   PDF یاهلیاف ربارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5137655198 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  نامتخاس  یناقاخ  یوربور خ  ماما  زیربت خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35299258-041  ، 35299257-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35573552-041 :: 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

جردنم جردنم ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم ربارب   ربارب ،، زیربت زیربت تشگلگو   تشگلگو رها   رها یزکرم   یزکرم هبعش   هبعش یارب   یارب ،، لاتیجید لاتیجید یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع
یتسویپ یتسویپ دادرارق   دادرارق سیون   سیون شیپ   شیپ وو   اهاه   لیاف   لیاف ردرد  

10 110 1
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ع)  ) نینموملاریما ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DS-2CD1743G2-IZS لدم نژیو  کیاه  هکبش  تحت  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201095283000009 زاین :  هرامش 

یوخ ع )   ) نینموملا ریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
DS-2CD1743G2-IZS لدم نژیو  کیاه  هکبش  تحت  هتسبرادم  نیبرود  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
یوخ یبرغ ،  ناجیابرذآ  لیوحت :  لحم 

DS-2CD1743G2-IZS لدم نژیو  کیاه  هکبش  تحت  هتسبرادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5817655415 یتسپ :  دک  ییابطابط ،  یضاق  گیبریما خ  نادیم  یوخ  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36365676-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36365676-044 :: 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

لدم لدم نژیو   نژیو کیاه   کیاه هکبش   هکبش تحت   تحت هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسلگ

ناتسلگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رذآ ناتسرامیب 5  تاقلعتمو  هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091154000024 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدیا ربا  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  پیآ  یتراجت  مان   BVM265V5 لدم زیاروتوم 12-2/8  زنل  اب  تلوب  هکبش  تحت  لسکیپ  اگم  هتسب 5  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ایشرپ
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراکزور فرظ 5  رثکادحو  تسا  هدنرب  هب  مالعا  زا  دعب  الاک  لیوحت   . تسا هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا.تسا  یموب  ناگدننک  تکرش  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یم  فذح  هفرطکی  تروص  هب  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  تیاعر  تامازلا   / ددرگ ماجنا 

4918936316 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  ناکریه -  راولب  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32139865-017  ، 32430310-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32420100-017 :: 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

5916666 ( تسویپ تسیل  قبط  یا (  هداج  یمومع  لقن  لمح و  تراظن  لرتنک و  هحفص 56)حرط  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

قبط5916825  ) تاقلعتم هیلک  بابح و  ددع  هس  هارمه  هب  یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 3 
( تسویپ دروآرب  تادنتسم و  کرادم و 

هحفص 56) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5917670 هب  اهراک  یمامت  قیرح  مالعا  یزادنا  هارو  هحفص 29)سیورس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( 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

یور5917045 بصن  لباق  یروتالوگر  هیذغت  عبنم  قرب -  لباک  لانرتنیا -  کسید  دراه  لاکیتپا -  سوام 
هاگتسد لایسکاوک -  لباک  هتسب - رادم  نیبرود  تینوی - یراوید 9  کر  ولبات V DC 12 م -

LED عون روتینام   - یموطرخ هلول  شخپ -  طبض و 

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   2 020 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 103103
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916419 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهالاک دشاب و  یم  تسویپ  هب  رظن  دروم  یالاک  تاصخشم  تسا و  هدش  دراو  هباشم  دک  الاک  ود  ره  ارب  هک  دشاب  یم  رکذ  هب  مزال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب 

1101093676000009 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  راوزبس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یرالات یدهم  دیس  هدننک  هضرع  عجرم  نرتسو  یتراجت  مان   TB 1 تیفرظ  HDD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
رکتبم تراجت  دیواج  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HIK VISION یتراجت مان   H264 لدم یگناخ   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  هدنشورف  اب  لحم  رد  لیوحت  لمح و  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  ینوناق  تاروسک  هیلک  - 2

تسا راتخم  داهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  امرفراک  - 3

9613873114 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش   – یلامش رارسا  نابایخ   – راوزبس راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44222222-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44238110-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

dvr :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یگناخ5916419  DVR شخپ طبض و  هاگتسد  -- HDD لانرتنیا کسید  هحفص 80)دراه  )  dvrdvr

یگناخ یگناخ   DVRDVR شخپ   شخپ وو   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد -- -- HDDHDD  لانرتنیا لانرتنیا کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 104104

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 " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) itsits  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F CATERPILLAR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288003697 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  ROCKER ARM LOWER AND ITS SHAFT یتراجت مان   CG 125 تلکیس روتوم  روتوم  پاپوس  یتشگنا  لیم  یناپ و  کبسا  هعومجم  الاک :  مان 

شالت یتعنص  هدننک  هضرع 
تس 12 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   spring valve of Cummins diesel engine تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 24 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3406TA روتارنژ روتوم  دربراک   CTP دمن هساک  الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک 

ددع 12 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفرگ دنهاوخن  رارق  یسررب  دروم  ینف  داهنشیپ  نودب  یاه  خساپ.دشاب  یم  یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا 

دشاب یم  یمازلا  شرافسرودص  لبق  ینف  دات  تهج  هنومن  هیارا 
دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ 

061-34122579

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

23579-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

its :: 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

5916813P/F CATERPILLAR(81 هحفص )  itsits

P/F CATERPILLARP/F CATERPILLAR ناونع : : ناونع 105105
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) 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

تشگلگو5917468 رها  یزکرم  هبعش  یارب  ، لاتیجید یریوصت  تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ
یتسویپ دادرارق  سیون  شیپ  اه و  لیاف  رد  جردنم  ینف  تاصخشم  ربارب  ، زیربت

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5916009( تسویپ تاصخشم  قبط  دابانگ (  هاگدورف  قیرح  مالعا  هحفص 29)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5916712 مالعا  متسیس  تست  یزادنا و  هحفص 29)هار  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5917670 هب  اهراک  یمامت  قیرح  مالعا  یزادنا  هارو  هحفص 29)سیورس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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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 09 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هوحن .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ  تروصب  تخادرپ 

1101093985005916 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

انیس دم  نایناریا  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 89147-40   270x400x20 mm زیاس یمومع  یحارج  تهج  یزلف  رازبا  هبعج  الاک :  مان 
ددع 65 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
اصحا ینمیا  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   HID هدنزاس عجرم  دارفا  ددرت  لرتنک  دربراک   iCLASS لدم سامت  نودب  یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 

ددع 260 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

درف یمدقم  رادهگن  هدننک  هضرع  عجرم   SD یتراجت مان  لدم 1789  یکیتسالپ  یتراک  اج  الاک :  مان 
ددع 15600 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
تمالس شیدنا  نمیا  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   PH3 لدم  3x4600 cm زیاس  PVC سنج امن  بش  یناسر  عالطا  بسچرب  الاک :  مان 

نایناریا
ددع 65 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

34148783-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هوحن هوحن .دامن /  /  .دامن لاسرا   لاسرا لماعریدم   لماعریدم یاضماورهم   یاضماورهم وو   خیرات   خیرات وو   هرامشاب   هرامشاب تکرش   تکرش گربرسرد   گربرسرد ارار   دوخ   دوخ یلام   یلام وو   ینف   ینف تاداهنشیپ   تاداهنشیپ افطل   افطل ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   یرابتعا   یرابتعا تخادرپ   تخادرپ تروصب   تروصب تخادرپ   تخادرپ

106106
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

جرک هقطنم 3  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 10 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یارب هدایپ  رباع  ضرع  یاههاگرذگ  یزاس  بسانم  یارجا  حلاصم و  هیهت  هژورپ  ماجنا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  هقطنم 3  یرادرهش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایانیبان نیلولعم و  ددرت 

1101095424000004 زاین :  هرامش 
3 هقطنم جرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یرهش تاسیسات  یاههژورپ  تخاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3134851965 یتسپ :  دک  جرک ،  هقطنم 3  یرادرهش   - مرا راولب   - رهشرهم - جرک - زربلا جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33293692-026  ، 33293699-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33293699-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5916190- تلکیس روتوم  پاپوس  تیگ  هعطق  دمن  هساک  - تلکیس روتوم  پاپوس  تیگ  هعطق  دمن  هساک 
ددرت لرتنک  تیگ  یکدی  تاعطق  هعومجم 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 64) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یاضماورهم5916939 خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل 
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ  تروصب  تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم 

هحفص 16) ددرت  ( ددرت

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

یزاس5916951 بسانم  یارجا  حلاصم و  هیهت  هژورپ  ماجنا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  هقطنم 3  یرادرهش 
نایانیبان نیلولعم و  ددرت  یارب  هدایپ  رباع  ضرع  یاههاگرذگ 

هحفص 16) ددرت  ( ددرت

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

الاب5917419 ددرت  یرتم  موب 6  اب  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 64) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یارب یارب هدایپ   هدایپ رباع   رباع ضرع   ضرع یاههاگرذگ   یاههاگرذگ یزاس   یزاس بسانم   بسانم یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ ماجنا   ماجنا هبهب   تبسن   تبسن دراد   دراد رظن   رظن ردرد   هقطنم  33   هقطنم یرادرهش   یرادرهش ناونع : : ناونع
نایانیبان نایانیبان وو   نیلولعم   نیلولعم ددرت   ددرت

107107
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رجف ناحتاف  نکسم  ینواعت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ردهرامش یهگآ  جرد  خیرات  زا  : دانسا دیرخ  تلهم   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هبنشکی : دیدزاب نامز  خروم 1401/08/22 -  یرادا  تقو  نایاپ  ات  همانزور 

یلا 13 تعاس 9/30  زا  هبنش 1401/08/21  کی  ات   1401/08/15

تیالو  :: عبنم تقوعبنم نایاپ  ات  : تاداهنشیپ میلست  تلهم   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/08/22 هبنشکی  زور  یرادا 

5916695 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   زور  تعاس 12  : تاداهنشیپ ییاشگزاب  نامز   - 1401/08/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/08/23

هب هک  یروط  هب  لقن  لمح و  بصن ، ارجا ، تخاس ، : رکذت تسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  قیرح  دض  برد  بصن  هیهت و  ای  تخاس  هصقانم : عوضوم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.درک دهاوخن  تخادرپ  ار  یا  هنیزه  چیه  ینواعت  قوف  مالعتسا  غلبم  زج 

یناشن شتآ  هیدات  ذخا  اهدرادناتسا و  تیاعر  هب  مازلا  : مزال طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هپس کناب  هرامش 13920820202020018  باسح  هب  زیراو  یکناب  شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  لایر  غلبم 5000/000/000  : هصقانم ره  رد  تکرش  هدرپس  غلبم 

نیوزق یناقلاط  هبعش 

( ناگرهم یدحاو   1140 ( ) ع  ) یلع ماما  عمتجم  ناگرهم  کرهش  نیوزق  : هصقانم ناکم   :: سردآ سردآ
رجف ناحتاف  عمتجم  کالپ 29  نیسح  ماما  راولب  ایبنالا  متاخ  راولب  ناگرهم  کرهش  سردآ  هب  ینواعت  تکرش  یزکرم  رتفد  : تاداهنشیپ لیوحت  دانسا و  دیرخ  لحم 

یتسپ 3491418516 دک  اناداپآ  کولب و  یا ) هیکرت  )

02832523609 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح دضدض   برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ایای   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 108108
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نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

م م :: 1ت1401/0023 / یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 9هرامش تیاغل  خیرات 1401/08/16  زا  تعاس 9   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زاغآرس  :: عبنم تیاغلعبنم خیرات 1401/08/23  تعاس 9/30   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 9/30

5917440 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/10/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرب هرهب  تکرش  لاپوک  زاگ  قیرزت  نورام و  زاگ  قیرزت   ، 400 زاگ ،  راشف  تیوقت  یاهدحاو  رد  راجفنا  دض  قیرح و  دض  یاه  برد  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نورام زاگ  تفن و 

لایر دروارب 18/274/557/259  غلبم 

لایر  نیمضت 913/750/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هینبا   5

لایر دانسا 800/000  دیرخ 

:: سردآ سردآ

06134188868 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو
WWW.NISOC.IR/WWW.IETS.MPORG.IR/MOGPC.NISOC.IR/www.

setadiran.ir

:: 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

5916009( تسویپ تاصخشم  قبط  دابانگ (  هاگدورف  قیرح  مالعا  هحفص 29)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تفن5916531 هاگشیالاپ  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  رارقتسا  هحفص 9)هژورپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5916695 دض  برد  بصن  هیهت و  ای  هحفص 9)تخاس  قیرح  ( قیرح

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

قیرح5916712 مالعا  متسیس  تست  یزادنا و  هحفص 29)هار  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5916840 افطا  هاگشیامزآ و  ینف و  نامتخاس  یشک  لباک  هحفص 29)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتلوم5917163 رگسح  قیرح و  نالعا  لنپ  لرتنک  هحفص 29)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5917168 ءافطا  لوسپک  هحفص 29)ژراش  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

زاگ زاگ قیرزت   قیرزت  ،  ، 400400 زاگ ،  ،  زاگ راشف   راشف تیوقت   تیوقت یاهدحاو   یاهدحاو ردرد   راجفنا   راجفنا دضدض   وو   قیرح   قیرح دضدض   یاه   یاه برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 109109
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5917440 ، 400 زاگ ،  راشف  تیوقت  یاهدحاو  رد  راجفنا  دض  قیرح و  دض  یاه  برد  بصن  هیهت و 
زاگ قیرزت 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح

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

تسویپ5917670 هب  اهراک  یمامت  قیرح  مالعا  یزادنا  هارو  هحفص 29)سیورس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یاه5917827 هاگتسیا  قیرح  ءافطا  ژاپمپ DWP و  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، لمح ، نیمأت ،
ود طخ 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

5916471C.G.S هاگتسیا داتس و  نامتخاس  کینورتکلا  تظافح  متسیس  بصن  هحفص 16)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5917539CGS هاگتسیا داتس و  نامتخاس  کینورتکلا  تظافح  متسیس  بصن  هحفص 16)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتلوم5917163 رگسح  قیرح و  نالعا  لنپ  لرتنک  هحفص 29)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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نارهت یریعم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5916233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاحیضوت  قبط   2k لدم یپوکسورترآ  درس  رون  لباک  زنل و   , ارمک ده  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091217000169 زاین :  هرامش 

نارهت یریعمرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  قرش  لرتنک  نیتبآ  هدنزاس  عجرم   VIMS یتراجت مان   VSX8000PR لدم یپوکسورترآ  یپوکسوراپال و  هاگتسد  نیبرود  الاک :  مان 

قرش لرتنک  نیتبآ  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
قرش لرتنک  نیتبآ  هدننک  هضرع  عجرم   VIMS هدنزاس عجرم   Openvcam لدم یرادربریوصت  نیبرود  هعطق  زنل  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

نیتبآ هدننک  هضرع  عجرم  قرش  لرتنک  نیتبآ  هدنزاس  عجرم  مک  یو  یتراجت  مان   VICAM 4K لدم یحارج  ده  ارمک  درس  رون  عبنم  اب  رگشزادرپ  هاگتسد  الاک :  مان 
قرش لرتنک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  تسویپ  تسیل  رد  دیرخ  تباب  هدش  هداد  تاحیضوت  تیاعر  .هباشم  هنومن  ناونع  هب  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1154938861 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یاروش  سلجم  برد  یور  هبور  مالسا  نیدهاجم  نابایخ  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77521552-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77521552-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپوکسورترآ یپوکسورترآ درس   درس رون   رون لباک   لباک وو   زنل   زنل  ,  , ارمک ارمک دهده   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1101 10
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یبرغ ناجیابرذآ  یتعنص  یاهکرهش  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 15 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916757 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ هدش  دیق  تاصخشم  تاقلعتم و  اب  یرادربملیف  یساکع و  نیبرود  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001526000081 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
CANON یتراجت مان   SX1IS لدم لاتیجید  یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  ناریا  داتس  هناماس  رد  یتسیاب  ءاضما  رهم و  زا  سپ  یتساوخرد  کرادم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  هیمورا ،  ییاذغ  عیانص  کینورتکلا و  یروانف  کرهش  ریس - هوک  هداج  نویوق - لپ  هیمورا - هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5713197141

32770395-044  ، 33489606-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33489609-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ هدش   هدش دیق   دیق تاصخشم   تاصخشم وو   تاقلعتم   تاقلعتم اباب   یرادربملیف   یرادربملیف وو   یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11 11 1 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916853 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

55-18 زنل اب   850d نونک یساکع  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000649 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههامکی تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  لمح  هنیزه 

ریخ ای  دراد  هدوزفا  شزرا  دوش  تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ 
ناینامحر 09177314788

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

53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

هتسب5916055 رادم  هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لیاف5916101 ربارب  لک  هرادا  نامتخاس  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یتناراگ  یزادنا  هار  بصندیرخ 
دشاب یم  یرورض  تاعالطا  تظافح  هیدات  سراح  دنرب  تسویپ 

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یپوکسورترآ5916233 درس  رون  لباک  زنل و   , ارمک ده  هحفص 16)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

یزاگ5916669 یاهدحاو  هکبش  نیبرود و  هحفص 38)دروآرب  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش5916710 چوس  یساکع -  هحفص 38)نیبرود  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هدش5916757 دیق  تاصخشم  تاقلعتم و  اب  یرادربملیف  یساکع و  نیبرود  هاگتسد  کی  دیرخ 
یتسویپ

هحفص 16) نیبرود  ( نیبرود

5555 -- 1818 زنل زنل اباب     850850 dd  نونک نونک یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قبط5916825  ) تاقلعتم هیلک  بابح و  ددع  هس  هارمه  هب  یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 3 
( تسویپ دروآرب  تادنتسم و  کرادم و 

هحفص 56) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

591685355-18 زنل اب   850d نونک یساکع  هحفص 16)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

یور5917045 بصن  لباق  یروتالوگر  هیذغت  عبنم  قرب -  لباک  لانرتنیا -  کسید  دراه  لاکیتپا -  سوام 
هاگتسد لایسکاوک -  لباک  هتسب - رادم  نیبرود  تینوی - یراوید 9  کر  ولبات V DC 12 م -

LED عون روتینام   - یموطرخ هلول  شخپ -  طبض و 

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5917154 رادم  نیبرود  یزادنا  هارو  بصن  تهج  نادنز  کیتام  روفنا  زاین  دروم  لیاسو  هحفص 69)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زگردنب5917244 ادهش  ناتسرامیب  تاقلعتمو  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  هحفص 69)دیرخ 30  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاقلعتمو5917302 هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  هحفص 69)دیرخ 30 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5917323 نیبرود  رورس  رواپ  هاگتسدود  هحفص 69)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تشگلگو5917468 رها  یزکرم  هبعش  یارب  ، لاتیجید یریوصت  تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ
یتسویپ دادرارق  سیون  شیپ  اه و  لیاف  رد  جردنم  ینف  تاصخشم  ربارب  ، زیربت

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لدم5917618 نژیو  کیاه  هکبش  تحت  هتسبرادم  هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5917644 رادم  نیبرود  هاگتسد  هحفص 69)دیرخ 20  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هطوبرم5917950 تاموزلم  یکیفارت و  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  یاهنیبرود  هحفص 14)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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نیوزق ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5916973 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نت رادقم 4000 هب  نویماک  یورب  یریگرابو  رابنا  لخاد  رد  ینیچ  تراپو  یفافص  یزودرس ، نیزوت ،  ، یریگ هسیک  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلف ییایمیشدوک 

1101001612000013 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
نت 4000 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3413754114 یتسپ :  دک  یمالسا ،  داشرا  یشزومآ  عمتمجم  بنج  ینیوزق  دامعریم  نادیم  ظفاح  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33349271-028  ، 33345610-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331874-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپنادند  هدکشناد   :: 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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090233000009 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپنادند  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   GB 8 تیفرظ رورس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439955934 یتسپ :  دک  یکشزپنادند ،  هدکشناد  میکح  هارگرزب  هب  هدیسرن  یلامش  رگراک  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42794210-021  ، 42794000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

8801580-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نتنت 40004000 رادقم   رادقم هبهب   نویماک   نویماک یورب   یورب یریگرابو   یریگرابو رابنا   رابنا لخاد   لخاد ردرد   ینیچ   ینیچ تراپو   تراپو یفافص   یفافص یزودرس ، ، یزودرس نیزوت ، ، نیزوت  ، ، یریگ یریگ هسیک   هسیک تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
هلف هلف ییایمیشدوک   ییایمیشدوک

113113

IBMIBM  یتراجت یتراجت مان   مان   GBGB  88 تیفرظ   تیفرظ رورس   رورس زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 1141 14
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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 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همدخاب  2000 لدم هتعاس  12 نت 10 کارتفیل نیمات  نیدث - یزاسزاب  کارتفیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(09168159953  - 09163134339  – 06134147022  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ ، 

1101093985005924 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/08/23 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

لباب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001050272000040 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917923 :: هرازه هرازه :: 1401/09/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنامسپ  تقوم  یزاس  هریخذ  یزلف  هلابز  نزخم  ددع  دیرخ 300  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام  ناتسا  لباب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نامزاس زا  درادناتسا  یهاوگ  زین  تراجت و  ندعم و  تعنص  ترازو  زا  یرادرب  هرهب  هناورپ  یاراد  زاین : دروم  تیحالص  یرهش - تامدخ  هزوح  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
درادناتسا  یلم 

12,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   600,000,000 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1401/12/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لباب یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  تیالو  نادیم  لباب -  ، 4713666511 یتسپ :  دک  لباب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

همدخاب همدخاب   2 0002000 لدم لدم هتعاس   هتعاس 1212 نتنت 1010 کارتفیل کارتفیل نیمات   نیمات نیدث - - نیدث یزاسزاب   یزاسزاب کارتفیل   کارتفیل ناونع : : ناونع 115115

دنامسپ دنامسپ تقوم   تقوم یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ یزلف   یزلف هلابز   هلابز نزخم   نزخم ددع   ددع   300300 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1161 16

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

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

زا 130 ھحفص 93 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yh88w95fjx9nq?user=37505&ntc=5917243
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5917243?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4pc6z78tdlu8s?user=37505&ntc=5917923
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5917923?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5916959 ( یکینورتکلا رازفا  مرن  هتسب  هحفص 18)سنسیال ( یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یورب5916973 یریگرابو  رابنا  لخاد  رد  ینیچ  تراپو  یفافص  یزودرس ، نیزوت ،  ، یریگ هسیک  تایلمع 
هلف ییایمیشدوک  نت  رادقم 4000 هب  نویماک 

هحفص 91) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یتسویپ5916992 مرف  گربکی  قباطو   hp 2062 زاس هحفص 38)هریخذ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5917241IBM یتراجت مان   GB 8 تیفرظ رورس  زاس  هحفص 91)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

همدخاب5917243  2000 لدم هتعاس  12 نت 10 کارتفیل نیمات  نیدث - یزاسزاب  هحفص 91)کارتفیل  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

دنامسپ5917923 تقوم  یزاس  هریخذ  یزلف  هلابز  نزخم  ددع  هحفص 91)دیرخ 300  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

5918007Tandberg زاس هریخذ  هاگتسد  هحفص 38)چیئوس SAN و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( 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

الاب5917419 ددرت  یرتم  موب 6  اب  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 64) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دزی نومنهر  رتکد  دیهش  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 08 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5916871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ددع  رماو 3 - ددع 1 رتنیرپ ) ) یپوکسودنآ ردروکر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000488 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناردارب رالیچلاش و  یبسن  هدننک  هضرع  عجرم   FISHER AND PAYKEL یتراجت مان   IW31 لدم یکشزپ  رمراو  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیرخ - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - تسویپ تسیل  قبط  ددع  رماو 3 - ددع 1 رتنیرپ ) ) یپوکسودنآ ردروکر   - دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرنار  هدش  هتساوخ  الاک  ملق  هعلاطم و 2  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  رد  تایئزج  - ههام تخادرپ 6  یدقن  ریغ 

8918849435 یتسپ :  دک  نومنهر ،  یلع  دمحم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یخرف ،  خ  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3120001-035  ، 3122001-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3122001-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ردروکر  :: 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

رمراو5916871 رتنیرپ ) - ) یپوکسودنآ هحفص 95)ردروکر  ردروکر  ( ردروکر

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رمراو رمراو رتنیرپ ) ) - - رتنیرپ )) یپوکسودنآ یپوکسودنآ ردروکر   ردروکر ناونع : : ناونع 1171 17
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روشک حطس  رد  یتامدخ  گرزب  تکرش  کی   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/08/15هرامش زا   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم :: 1401/08/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5915997 :: هرازه هرازه جیاتن 1401/08/30دکدک   مالعا  نامز   - 1401/08/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

SAN STORAGE رورس پآ  کب  کسید  دراه  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 200/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دحاو هقبط 2  کالپ 1 ، ریما ، هچوک  یاهتنا  مارآ ، هچوک  یقرش ،  یرومیت  نابایخ  یدازآ ، نابایخ  عطاقت  زا  دعب  لامش  تمس  هب  ماما  راگدای  هارگرزب  نارهت   :: سردآ سردآ
تسارح

یرفجح مناخ   45543393 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس پآپآ   کبکب   کسید   کسید دراه   دراه نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 118118
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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

5916082 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دراه مالعتسا 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  یرازگراب 
دشاب یم  یمازلا  نامزاس  هدش  رهم  دانسا  یرازگراب 

دشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 
1101095158000070 زاین :  هرامش 

زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
شواک هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP Smart Array P421/1GB FBWC 6Gb 2-ports Ext SAS Controller لدم هنایار   PCI رلرتنک تراک  الاک :  مان 

اسرب نازادرپ 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هکبش ناب  هدید  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   1.2TB 10k sas- Store لدم  TB 1/2 تیفرظ  internal کسید دراه  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

اریو رصع  نایدان  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   GEN 8 8-SFF 380/385 لدم رورس  جیک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قباطم  ًالماک  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دراه مالعتسا 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  یرازگراب 
دشاب یم  یمازلا  نامزاس  هدش  رهم  دانسا  یرازگراب 

دشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

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

رورس رورس جیک   جیک  - - کسید کسید دراه   دراه هنایار - - هنایار   PCIPCI رلرتنک   رلرتنک تراک   تراک ناونع : : ناونع 1191 19

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

هیحالصا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یگدنزاس داصتقا و   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916194 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلا 103- هرام 1401-102(ت94 ) ـــــــ هب ش هدر ) ـــــــ (ف یبایزرا اب  نامزمه  یا  ه  ـــــ لحرم ود  یمومع  تا  ـــ صقانم یهگآ  پاچ  وریپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یم  حالصا  هلیسونیدب  هدیدرگ و  دیق  لوا  تبون  هابتشا  هب  هک  دشاب  یم  حیحص  مود  تبون  یگدنزاس  داصتقا و  همانزور  رد  خروم 1401/8/14  1401(ت95 )

لاوریاف هاگتسد  دیرخ 6  رورس -  هاگتسد  دیرخ 6 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک حطس  رد  یتامدخ  گرزب  تکرش  کی   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش زا 1401/8/15   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم :: 1401/08/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916523 :: هرازه هرازه :: 1401/08/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SAN STORAGE رورس پآ  کب  کسید  دراه  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تسارح دحاو  هقبط 2  کالپ 61  ریما  هچوک  یاهتنا  مارا  هچوک  یقرش  یرومیت  نابایخ  یدازا  نابایخ  عطاقت  زا  دعب  لامش  تمس  هب  ماما  راگدای  هارگرزب  نارهت   :: سردآ سردآ

45543393 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف هاگتسد   هاگتسد   66 دیرخ   دیرخ رورس -  -  رورس هاگتسد   هاگتسد   66 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 120120

SAN STORAGESAN STORAGE  رورس رورس پآپآ   کبکب   کسید   کسید دراه   دراه نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 12 112 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 130 ھحفص 98 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/94c7zhhkenlgs?user=37505&ntc=5916194
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5916194?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mltavgdlhkrkc?user=37505&ntc=5916523
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5916523?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


لیبدرا ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916785 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیبدرا ینوناق  یکشزپ   HP ProLiant DL380 G10 رورس هاگتسدکی  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003806000018 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   PROLIANT DL 380 G8 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  - ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  یتسویپ ، لیاف  قباطم  - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لد هدنز  سدنهم  یلخاد 254  هرامش 045-33742220  اب  یگنهامه  تسا - یمازلا  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  همانیهاوگ 

5615813466 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا   - تثعب یرادا  کرهش  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33751077-045  ، 33742247-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33742246-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا لیبدرا ینوناق   ینوناق یکشزپ   یکشزپ   HP ProLiant DL380 G10HP ProLiant DL380 G10 رورس   رورس هاگتسدکی   هاگتسدکی بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 122122

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP 1T SAS 7.2K 653954 رورس دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001222000025 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دشاب هتشاد  ربتعم  ضیوعت  یتناراگ  لاسکی  لقادح  هدوب و  ون  دیاب  الاک  - 

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

1401/08/22 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  لک  هرادا  برد  ات  الاک  لیوحت  لمح و  هنیزه  تسا - یرورض  نآ  رد  ربتعم  یتناراگ  جرد  اب  هاگشورف  رهم  هب  روهمم  روتکاف  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف هجوت  تسویپ  لیاف  هب  دشاب +  یم  هدنشورف 

یتسپ دک  هافر ،  راک و  نواعت ، لک  هرادا  یرتسگداد - تشپ  تارادا - عمتجم  یلامش -) یدنبرمک   ) نمهب هارگرزب 22  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4513733567 : 

33446900-024  ، 33442741-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33446900-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 123123

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092989000028 زاین :  هرامش 

نیارفسا یلاع  شزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
متسیس هناخ  هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HPE یتراجت مان   DL380G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسیمازلا ربتعم  همانتنامض  هئارا  دشاب .  یم  هدنشورف  هدهع  هب  باهذ  بایا و  هنیزه  لمح و  هیارک  تسا .  دات  دروم  یتسویپ  لیاف  قبط  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  ییاضر 09151767261  سدنهم  مناخ  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد 

9661998195 یتسپ :  دک  نیارفسا ،  یلاع  شزومآ  عمتجم  ردام  نادیم  شبن  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37266532-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37266539-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فاریس زبس  هراتس  هاگشیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 08-ک م-1401 یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5917278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش  SAN STORAGE رورس و تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 20 یرضاح ، نابایخ  یلامش ، یزاریش  نابایخ  اردصالم ، نابایخ  نارهت ، : یزکرم رتفد   :: سردآ سردآ

یلخاد 109  88038262 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس ناونع : : ناونع 124124

تکرش تکرش   SAN STORAGESAN STORAGE  وو رورس   رورس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 125125
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دهشم بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/08/15  زا   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم 15عبنم تعاس  - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917524 :: هرازه هرازه :: 1401/08/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فلتخم  یاهزیاس  رد  یندچ  تالاصتا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رشاو هارمه  هب  زیاس 1000 م م  ندچ  هلول  دیرخ 

هکبش رورس  دیرخ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش اب  ماهبا  تروص  رد  دهشم و  بالضاف  بآ و  تکرش  هناخریبد  نیطسلف 26 ،  نیطسلف ،  نابایخ  دهشم ، : تاصقانم تاکاپ  میلست  لحم   :: سردآ سردآ
دامن لصاح  سامت   05137008149

05137008149 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرایتخب لاحم و  راهچ  یزرواشک  داهج   :: 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 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هارمه یبناج  تازیهجت  اب  هنایار  هکبش  رورس  هاگتسد  دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000049000172 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   ML110 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش مالعا  هاگتسد  تمیق 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8818613111 یتسپ :  دک  نیسح ،  ماما  نادیم  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32254804-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226919-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش رورس   رورس رشاو   - - رشاو هارمه   هارمه هبهب   10001000  مم  مم   زیاس   زیاس ندچ   ندچ هلول   هلول دیرخ   دیرخ یندچ   - - یندچ تالاصتا   تالاصتا ناونع : : ناونع 126126

هارمه هارمه یبناج   یبناج تازیهجت   تازیهجت اباب   هنایار   هنایار هکبش   هکبش رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 127127
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یوخ یکشزپ  مولع  هدکشناد  یشزومآ  تنواعم   :: 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 08 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5917701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  امتح.دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094550000016 زاین :  هرامش 

یوخ یکشزپ  مولع  هدکشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
اسرد ناشیدنا  ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE DL380 Gen10 8SFF لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  امتح.دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5816753464 یتسپ :  دک  رابکشخ ،  نادیم  یور  هبور  رصعیلو   راولب  یوخ  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36257268-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36257268-044 :: 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

رورس5915997 پآ  کب  کسید  دراه  هحفص 95)نیمات  رورس  ( رورس

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

رورس5916082 جیک   - کسید دراه  هنایار -  PCI رلرتنک هحفص 95)تراک  رورس  ( رورس

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

5916152Lan هکبش هحفص 38)یارجا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس5916166 کر  هنایار -  مر  هکبش -  تراک  تروپ -  هکبش 24  اتید  چیئوس  رورس -  هحفص 38)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لاوریاف5916194 هاگتسد  دیرخ 6  رورس -  هاگتسد  هحفص 95)دیرخ 6  رورس  ( رورس

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

5916523SAN STORAGE رورس پآ  کب  کسید  دراه  هحفص 95)نیمات  رورس  ( رورس

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

لیبدرا5916785 ینوناق  یکشزپ   HP ProLiant DL380 G10 رورس هاگتسدکی  بصن  هحفص 95)دیرخ و  رورس  ( رورس

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

5916959 ( یکینورتکلا رازفا  مرن  هتسب  هحفص 18)سنسیال ( یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس5917004 هحفص 95)دراه  رورس  ( رورس

هنایار هنایار رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 128128
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هحفص 95)رورس5917165 رورس  ( رورس

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

5917241IBM یتراجت مان   GB 8 تیفرظ رورس  زاس  هحفص 91)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تکرش5917278  SAN STORAGE رورس و تازیهجت  هحفص 95)دیرخ  رورس  ( رورس

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

هتسبرادم5917323 نیبرود  رورس  رواپ  هاگتسدود  هحفص 69)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش5917524 رورس  رشاو  - هارمه  هب  زیاس 1000 م م  ندچ  هلول  دیرخ  یندچ  - هحفص 95)تالاصتا  رورس  ( رورس

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

هارمه5917669 یبناج  تازیهجت  اب  هنایار  هکبش  رورس  هاگتسد  هحفص 95)دیرخ 2  رورس  ( رورس

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

هنایار5917701 رورس  هحفص 95)دیرخ  رورس  ( رورس

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

.تساوخرد5917794 همیمض  مالعتسا  رد  هدش  دیق  تاعالطا  اب  قباطم  هکبش  رورس  هحفص 38)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5916205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات دروم  اناسر  طقف  (- رتم ژارتم 119  یلرتنک 0.75*20 ( لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلخاد 135 یمشاه 88841182 
1101001469000942 زاین :  هرامش 

نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دنالنف هدنزاس  روشک   GLASTON FINLANDOY هدنزاس عجرم  ناهفصا  دیما  ینمیا  هشیش  هدننک  هضرع  عجرم   PT1MA لدم یلرتنک  روسنس  لباک  الاک :  مان 

ددع 119 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات دروم  اناسر  طقف  (- رتم ژارتم 119  یلرتنک 0.75*20 ( لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 135 یمشاه 88841182 

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

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزار یزاس  مرس  نسکاو و  تاقیقحت  هسسوم   :: 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 08 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5916277 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  یزار  هسسوم  رد  لیوحت  ددع  کی  دادعت  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط  لباترپ  رتم   EC تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004013000212 زاین :  هرامش 

یزار یزاس  مرس  نسکاو و  تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک  لدم 60913130  بط  دمرس  هدننک  هضرع  عجرم   METROHM یتراجت مان  یهاگشیامزآ  روتارتیت  هاگتسد  دربراک  جنس  تیاده  روسنس  الاک :  مان 

سیئوس
تس 1 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  یزار  هسسوم  رد  لیوحت  ددع  کی  دادعت  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط  لباترپ  رتم   EC :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3197619751 یتسپ :  دک  یزار ،  هسسوم  کراصح  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34570038-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34502853-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( رتم رتم   1 191 19 ژارتم   ژارتم ) ) 2 020 ** 0 .750 .75 یلرتنک   یلرتنک لباک   لباک ناونع : : ناونع 129129

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ روتارتیت   روتارتیت هاگتسد   هاگتسد دربراک   دربراک جنس   جنس تیاده   تیاده روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 130130

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   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916400 :: 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 

1101092288003694 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   CAL GAS هدنزاس عجرم   CAL GAS یتراجت مان   Lit 58 یزلف لوسپک  دصرد  صولخ 99   H2S/N2 عیام زاگ  الاک :  مان 
کبیا هدننک 

لوسپک 30 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

هداز میمت  ماهس  هدننک  هضرع  عجرم   TK هدنزاس عجرم  دیارپ 141  روتوم  لغب  ظفاحم  هعطق  ینیس  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
وردوخ ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یله  هدنزاس  عجرم   CPD15-CJ2 کارتفیل زمرت  دربراک  لماک  عون  ردنلیس  الاک :  مان 

تس 30 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

وردوخ ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یله  هدنزاس  عجرم   CPCD20-WS1 کارتفیل زمرت  دربراک  لماک  عون  هدننک  میظنت  الاک :  مان 
تس 30 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   SSANGYONG MOTORS یتراجت مان   E23 وسوم نامرف  هبعج  تسب  یکیتسال  شوب  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
انر ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  ونر  نویماک  خرچ  یپوت  هعطق  هرهم  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

زبس داهج  هدننک  هضرع  عجرم  روتکارت 3408  روتکژنا  ریز  هعطق  رشاو  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
رکاذ خیش  همطاف  هدننک  هضرع  عجرم   MOBIS یتراجت مان  ویر  توپاک  هعطق  هریگ  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

هداز عیفر  دارمسیو  هدننک  هضرع  عجرم   B2000I نیباکود تناو  ادزم  زمرت  پاپوس  دربراک  هعطق  کیتسال  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قباطم  رظن  دم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

67725-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

کارتفیل کارتفیل زمرت   زمرت دربراک   دربراک لماک   لماک عون   عون ردنلیس   ردنلیس -- دیارپ دیارپ روتوم   روتوم لغب   لغب ظفاحم   ظفاحم هعطق   هعطق ینیس   ینیس ---- H2S/N2H2S/N2 عیام   عیام زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 131131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

3 دادعت هب  9SAADAT B لدم یتایح  مئالعروتینام  یرطاب  ددع و  2 دادعت هب  701OT لدم JMS مرس پمپ  یرطاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
IRC تلاصا و دک  نتشاد  / هدننک نیماتاب  لمح  هنیزه  / ههام 5 تخادرپ / ددع

1101000257002534 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

دم تسردنت  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   Argus یتراجت مان  مرس  پمپ  هاگتسد  راشف  روسنس 601188  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( یرادا تاعاسرد  طقف  سامت  :: 05831525027 و 09376835333 ( یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31521118-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتایح یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام یرطاب   یرطاب وو     JMSJMS مرس   مرس پمپ   پمپ یرطاب   یرطاب ناونع : : ناونع 132132

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  رد  یکشزپ  یاه  تیروف  ثداوح 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 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(10) تسویپ تسیل  قبط  سراف  سناژروا  تهج  زنب 315  تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090279000212 زاین :  هرامش 

یکشزپ یاه  تیروف  ثداوح و  هدننک :  رازگرب 
ایرآ نیگنس  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان  لدم 320  یکیناکم  لیب  تخوس  کنات  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(10) تسویپ تسیل  قبط  سراف  سناژروا  تهج  زنب 315  تاعطق  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7186666396 یتسپ :  دک  سراف ،  سناژروا  زکرم  - دابآ مف   - تشدلارصق نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6220917-713  ، 36277553-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268370-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  رد  یکشزپ  یاه  تیروف  ثداوح 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 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(6) تسویپ تسیل  قبط  سراف  سناژروا  تهج  زنب 315 تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090279000215 زاین :  هرامش 

یکشزپ یاه  تیروف  ثداوح و  هدننک :  رازگرب 
ایرآ نیگنس  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان  لدم 325  یکیناکم  لیب  کیلوردیه  متسیس  جنسراشف  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(6) تسویپ تسیل  قبط  سراف  سناژروا  تهج  زنب 315 تاعطق  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7186666396 یتسپ :  دک  سراف ،  سناژروا  زکرم  - دابآ مف   - تشدلارصق نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6220917-713  ، 36277553-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268370-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 1010 )) تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط سراف   سراف سناژروا   سناژروا تهج   تهج   315315 زنب   زنب تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 133133

یکیناکم یکیناکم لیب   لیب کیلوردیه   کیلوردیه متسیس   متسیس جنسراشف   جنسراشف هعطق   هعطق روسنس   روسنس سناژروا -  -  سناژروا تهج   تهج 315315 زنب   زنب تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ 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 " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5916205( رتم ژارتم 119  یلرتنک 0.75*20 ( هحفص 104)لباک  روسنس  ( روسنس

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

یهاگشیامزآ5916277 روتارتیت  هاگتسد  دربراک  جنس  تیاده  هحفص 104)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

زمرت5916400 دربراک  لماک  عون  ردنلیس  - دیارپ روتوم  لغب  ظفاحم  هعطق  ینیس  -- H2S/N2 عیام زاگ 
کارتفیل

هحفص 104) روسنس  ( روسنس

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

یتایح5917550 مئالع  روتینام  یرطاب  مرس JMS و  پمپ  هحفص 104)یرطاب  روسنس  ( روسنس

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

5917697(10) تسویپ تسیل  قبط  سراف  سناژروا  تهج  زنب 315  تاعطق  هحفص 104)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

لیب5917899 کیلوردیه  متسیس  جنسراشف  هعطق  روسنس  سناژروا -  تهج  زنب 315 تاعطق  دیرخ 
یکیناکم

هحفص 104) روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ییافوکش یروآون و  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916117 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس  C9200L-48P-4G-A لدم چیئوس  ای  هدش  تسویپ  تاصخشم  اب  یناریا  چیئوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093596000079 زاین :  هرامش 
ییافوکش یروآون و  قودنص  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هتفه  هس  یلا  ود  هیوست 

تسا هدننک  نیمات  هدهع  هب  یعوجرم  لاسرا و  هنیزه 
تالاوس 02142170774 هب  ییوگخساپ  تهج  سامت  هرامش 

1991913111 یتسپ :  دک  کالپ 24 ،  یقرش  دور  هدنیاز  نابایخ  سیدرپ  نابایخ  اردصالم  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42170851-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42170806-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 135135

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

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

زا 130 ھحفص 109 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/k8gj5837jgz3q?user=37505&ntc=5916117
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5916117?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

5916168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم   KOBOLD NEC-HY930 چوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003774 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شادهب ییایمیش  هدننک  هضرع  عجرم   KOBOLD یتراجت مان   NGS 2106 لدم هتلاح  ود  حطس  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32943736-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

instrument devices, limit switch- stahl تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004277 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ماس رذآ  قیقد  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ضویع  یتراجت  مان   LS-06 لدم یسیطانغم  حطس  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 16 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لودج ساسارب  هدرک و  هعجارم  تسویپ  لودج  هب  یلام  ینف و  تاداهنشی   ÷ یراذگراب یارب  تسا و  هباشم  دشاب و  یمن  یلصا  الاک  زاین  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  داتس  هناماس  رد  ینف  تاداهنشیپ  دینک .  یراذگ  تمیق  فیدر  هب  فیدر  تسویپ و 

7511883557 یتسپ :  دک  دیرخ ،  هرادا  تاکرادت  دحاو  سراپ  زاگ  تفن و  یتایلمع  هقطنم  هیولسع  رهشوب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83763185-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

KOBOLD NEC-HY930KOBOLD NEC-HY930 چوس   چوس ناونع : : ناونع 136136

instrument devices ,  limit switch-  s tahlinstrument devices ,  limit switch-  s tahl ناونع : : ناونع 137137
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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 13 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب ریش  ای   SOLENOID VALVE تسویپ یاضاقت  قبط  قیقد  رازبا  مزاول  ملق  هس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288003695 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ینزوس ریش  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

ینزوس ریش  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
( لگات ریش   ) یچیئوس ریش  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  یلامو  ینف  داهنشیپ  هیارا  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لمح  هنیزه 

دشاب یلخاد )  ) ناریا تخاس  ون و  دیاب  لاک   . تسا یمازلا  اضاقت  مالقا  زا  کی  ره  یعقاو  دک  ناریا  هیارا  ذخا  ندش ،  هدنرب  تروص  رد 

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

24018-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب قرب ریش   ریش ایای     SOLENOID VALVESOLENOID VALVE  تسویپ تسویپ یاضاقت   یاضاقت قبط   قبط قیقد   قیقد رازبا   رازبا مزاول   مزاول ملق   ملق هسهس   ناونع : : ناونع 138138
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003796 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-24TC-L لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهاوخن هداد  یرثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  امتح  یلامو  ینف  داهنشیپ  دشاب  تسویپ  لیافرد  هدش  رکذ  طیارشو  حرش  قبط  اقیقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش

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

32309175-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / چیئوس - روتوم تراتسا  - روتکاتنک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498005509 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   LC1D95F7 لدم  AC V 110 نیبوب ژاتلو   A 80 نایرج تدش  روتکاتنک  الاک :  مان 

ددع 62 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 139139

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم الاک   الاک // دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // متفه متفه هاگشیالاپ   هاگشیالاپ // چیئوس چیئوس -- روتوم روتوم تراتسا   تراتسا -- روتکاتنک روتکاتنک ناونع : : ناونع 140140
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روشک یرادرب  هشقن  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  قباطم  یرتویپماک  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003162000145 زاین :  هرامش 

روشک یرادرب  هشقن  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یرهاب میرم  هدننک  هضرع  عجرم   CW1405 لدم رتنیرپ  هعطق  لباک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

یتظافح عیانص  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   PSV-20110 لدم ریوصت  توص و  شخپ  طبض و  هاگتسد   HDMI لباک الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   XVISION یتراجت مان   XVC-HD20B01 لدم هتشر 19  دادعت   HDMI لباک الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

یزیا یرتویپماک  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   D-Link یتراجت مان   DGS-1005A لدم تروپ  هکبش 5  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
روپ ناحیر  نمحرلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  وکست  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  وکست  یتراجت  مان   TMO لدم هنایار  سوم  یبط  دپ  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387835861 یتسپ :  دک  جارعم ،  راولب  یدازآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66071042-021  ، 66071001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66071043-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( هنایار هنایار سوم   سوم یبط   یبط دپدپ   تروپ -  -  تروپ   55 هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس  -  - HDMIHDMI لباک   لباک رتنیرپ -  -  رتنیرپ هعطق   هعطق لباک   لباک یرتویپماک (  (  یرتویپماک مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 141141
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

kvm چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003798 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   CE-250 A لدم  PS/2 ردنتسکا  KVM چیئوس الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

هنایار دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   CE-700 لدم  USB ردنتسکا  KVM چیئوس الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
هنایار دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   CE-770 لدم  USB ردنتسکا  KVM چیئوس الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هداد یرثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  امتح  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب  تسویپ  یاهلیاف  رد  هدشرکذ  طیارشو  حرش  قبط  اقیقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن 

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

32309175-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

kvmkvm چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 142142
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5917601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/25 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لانیجروا  nautilus ناشن :  نغور ,  / اوه لاکیناکم  راشف  چیئوس  فیدر  کی  نیمات  ناونع : 

14012963 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/15 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنایار5916117 هکبش  اتید  هحفص 109)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

رورس5916166 کر  هنایار -  مر  هکبش -  تراک  تروپ -  هکبش 24  اتید  چیئوس  رورس -  هحفص 38)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5916168KOBOLD NEC-HY930 هحفص 109)چوس چیئوس  ( چیئوس

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

5916766instrument devices, limit switch- stahl(109 هحفص چیئوس  ( چیئوس

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

قرب5916918 ریش  ای   SOLENOID VALVE تسویپ یاضاقت  قبط  قیقد  رازبا  مزاول  ملق  هحفص 109)هس  چیئوس  ( چیئوس

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

وکسیس5917155 هحفص 109)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

قباطم5917230 الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / چیئوس - روتوم تراتسا  - روتکاتنک
تسویپ حرش 

هحفص 109) چیئوس  ( چیئوس

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

دپ5917249 تروپ -  هکبش 5  اتید  چیئوس   - HDMI لباک رتنیرپ -  هعطق  لباک  یرتویپماک (  مالقا  دیرخ 
 ( هنایار سوم  یبط 

هحفص 109) چیئوس  ( چیئوس

نغور نغور // اوه اوه لاکیناکم   لاکیناکم راشف   راشف چیئوس   چیئوس فیدر   فیدر کیکی   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 143143
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5917332kvm هحفص 109)چیئوس چیئوس  ( چیئوس

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

نغور5917601 / اوه لاکیناکم  راشف  چیئوس  فیدر  کی  هحفص 109)نیمات  چیئوس  ( چیئوس

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

5918007Tandberg زاس هریخذ  هاگتسد  هحفص 38)چیئوس SAN و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

قرب تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش و تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  هاگتسد  دادعت 50  هب  ییاوه  تسپ  تقرس  نالعا  دنمشوه و  تظافح  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام تخادرپ 4  طیارش 

1101007004000210 زاین :  هرامش 
قرب تکرش  هدننک :  رازگرب 

لتاراف هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  لتاراف  هدنزاس  عجرم   ATS10K لدم دنمشوه  چوس  تظافح  لرتنک و  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  ار  دوخ  تاداهنشیپ  دنشاب  یم  زاجم  ناگدننک  نیمات  ناگدننک و  دیلوت  .تسا  هدش  باختنا  هنومن  تروص  هب  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  تمیق  داهنشیپ  مرف  لیمکت  .دنیامن  هئارا 

9414991187 یتسپ :  دک  قرب ،  ورین  عیزوت  تکرش  یناقلاط -  نابایخ  یناگرزااب -  نادیم  درونجب -  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31777412-058  ، 31777413-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235134-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد   5050 دادعت   دادعت هبهب   ییاوه   ییاوه تسپ   تسپ تقرس   تقرس نالعا   نالعا وو   دنمشوه   دنمشوه تظافح   تظافح هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 144144
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) زاگ لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  حرش  قبط  هکبش  تروپ  یتعنص 48  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091509000292 زاین :  هرامش 

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم   TAIKO NET یتراجت مان   CAT6 UTP لدم هکبش  چوس  هب  هکبش  لباک  لاصتا  دربراک   cat6 UTP taiko net تروپ لنپ 24  چپ  الاک :  مان 

ییالاد کباب  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   TAIKO NET
ددع 5 دادعت : 

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

هدش لیمکت  مالعتسا  الاک و  گولاتاک  ددرگ  تمیق  مالعا  یناریا  یالاک  مالعتسا  تاعالطا  ساسا  رب  طقف  تسا  یروص  الماک  هدش  مالعا  یاهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  ماجنا  زور  یط 40 ینف  دات  الاک و  تفای  رذ  زا  سپ  تخادرپ  دش  دهاوخ  فذح  امش  خساپ  تروص  نیا  ریغرد  دینک  یراذگراب  ار 

6516839694 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  نکسم و  بنج  هیدیعس  یرتم  یس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38412671-081  ، 384120-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38200960-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5916168KOBOLD NEC-HY930 هحفص 109)چوس چیئوس  ( چیئوس

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

هاگتسد5916481 دادعت 50  هب  ییاوه  تسپ  تقرس  نالعا  دنمشوه و  تظافح  هاگتسد  هحفص 116)دیرخ  چوس  ( چوس

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

هکبش5916710 چوس  یساکع -  هحفص 38)نیبرود  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش5917358 تروپ  یتعنص 48  هحفص 116)چوس  چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هکبش هکبش تروپ   تروپ   4848 یتعنص   یتعنص چوس   چوس ناونع : : ناونع 145145

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917060 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا نتم  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  تاسلج  نلاس  تهج  یبلاد  یتوص  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093417000047 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هکرابم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یقیقح هداز  یفسلف  ریمادیس  هدننک  هضرع  عجرم   FAV هدنزاس عجرم   FAV یتراجت مان   W 1800 ناوت  1800FRX لدم ویسپ  رفوو  باس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

هکرابم رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8481689131 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نادیم  هکرابم ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52402021-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52403055-031 :: 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

591685355-18 زنل اب   850d نونک یساکع  هحفص 16)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

تاسلج5917060 نلاس  تهج  یبلاد  یتوص  متسیس  هحفص 117)دیرخ  توص  ( توص

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

هتسب5917154 رادم  نیبرود  یزادنا  هارو  بصن  تهج  نادنز  کیتام  روفنا  زاین  دروم  لیاسو  هحفص 69)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دپ5917249 تروپ -  هکبش 5  اتید  چیئوس   - HDMI لباک رتنیرپ -  هعطق  لباک  یرتویپماک (  مالقا  دیرخ 
 ( هنایار سوم  یبط 

هحفص 109) چیئوس  ( چیئوس

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

هنایار5917518 وگدنلب  هداتسیا -  کر  یتوص -  متسیس  ریاف  یلپمآ  روتینام -  هحفص 38)نوفورکیم  - هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تاسلج تاسلج نلاس   نلاس تهج   تهج یبلاد   یبلاد یتوص   یتوص متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 146146
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متشه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916500 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراه روتینام +  یتعنص +  رتویپماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000249 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
دیواج زاس  هنایار  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   JT-M لدم روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدنزاس  عجرم   PCD یتراجت مان   QUAD لدم یتعنص  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
وجهر ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  کسیدنس  یتراجت  مان   G25 لدم  GB 960 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیاعر مدع  تروص  رد.دنیامن  تسویپ   PDF تروصب دوخ  تکرش  ای  هاگشورف  گربرس  اب  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ  هک  ددرگ  یم  یسررب  یتاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  فذح  داهنشیپ 

7511883674 یتسپ :  دک  زاف 21&20 ،  متشه  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  یژرنا  هقطنم  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319680-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دراه دراه روتینام   - - روتینام یتعنص   - - یتعنص رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 147147
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: 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 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916610 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

XVISION یتراجت مان   24XS610HV لدم  in 24 زیاس  LED روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000077 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیشام عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاه  نیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   XVISION یتراجت مان   24XS610HV لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا  یاه 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یتناراگ  یاراد.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  هب  الاک  لیوحت  لمح و  هیارک  لاسرا و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5147653111 یتسپ :  دک  بسن ،  یلاع  داتسا  ناتسرامیب  مرا  کرهش  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2305910-0413  ، 32305910-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

XVISIONXVISION  یتراجت یتراجت مان   مان   2424XS610HVXS610HV  لدم لدم   inin زیاس  2424   زیاس   LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 148148
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هناب یزار  ناتسرامیب   :: 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 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگراب روتکاف  شیپ  افطل  دمیا - هناماس  رد  تبث  هباشم -  دک  ناریا  4 م- ..و گنیروتینام  لاتف  ذغاک  یریصح و  بسچ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام راهچ  تخادرپ  دشاب - هتشاد  irc دک ددرگ -

1101094101000146 زاین :  هرامش 
هناب یزار  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم  KD PAPER یتراجت مان   150x90x150 mm زیاس  BAO/DAO-EDAN لدم ینوفلس  هتسب  یدنب  هتسب  عون  یباتک  گنیروتینام  لاتف  ذغاک  الاک :  مان 
شناد رگشواک  یسدنهم  یشهوژپ  هدنزاس  عجرم  شناد  رگشواک  یسدنهم  یشهوژپ  هدننک  هضرع 

هتسب 50 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

یردیح مانهب  هدننک  هضرع  عجرم   YOUNG یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   15x1000 cm زیاس یکشزپ  یریصح  تسوپ  یراون  بسچ  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
انام شیوپ  زیهجت  حارط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   FIAB یتراجت مان  فارگویدراکورتکلا  هاگتسد   43x45 mm زیاس دیل  تسچ  دورتکلا  الاک :  مان 

ددع 2000 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

رگشواک یسدنهم  یشهوژپ  هدننک  هضرع  عجرم   KD PAPER یتراجت مان   mmx20 m 110 زیاس  KD19110 لدم ینوفلس  هتسب  یلور  بلق  راون  ذغاک  الاک :  مان 
شناد

هتسب 50 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

هناب رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت   09183757089 یدمحم لیعامسا  یاقا  ای  یمتسر 09187740771  سدنهم  یاقا  اب  لاوس  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6691888158 یتسپ :  دک  تراهم ،  راولب  هناب ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4227773-0873  ، 34242775-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34242768-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام لاتف   لاتف ذغاک   ذغاک وو   یریصح   یریصح بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 149149

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هبعش 9  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 16 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5916910 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  رد  هدش  جرد  یتنراگ  اب  تسویپ  تسیل  قبط  رتنیرپ  ددع  3- روتینام ددع  2- سیک ددع  دادعت 2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090945000017 زاین :  هرامش 

نارهت هن  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم  تیاباگیگ  یتراجت  مان   GZX1 لدم  ATX هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1553935311 یتسپ :  دک  کالپ 59 ،  یبرغ  هزیوه  نابایخ  یلامش -  یدرورهس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88503921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88503921-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

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 07 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ریوصت  مالعتسا و  حرش  اب  قباطم  روتینام  هدنرادهگن  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000583 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نهیم لماکت  حرط و  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   9x22x38 cm زیاس ینهآ  سنج  روتینام  یمونوگرا  هدنرادهگن  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 247 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

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

تساوخرد هدنرب  - تسیمازلا یلامداهنشیپ  هئارااب  نامزمه  ینفداهنشیپ  تسویپ  - دشابیم یناریا  یالاکدیرخاب  تیولواو  هدوب  هباشمدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09365147233 دشابیم ناگدننک  نیمأت  هدهعرب  یتسپ  یاه  هنیزه  یمامت  - دیامن مادقا  هنومن  لاسرا  هب  تبسنامرفراک  مالعازادعب  تعاس  48 رثکادح تسیابیم 

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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل ردرد   هدش   هدش جرد   جرد یتنراگ   یتنراگ اباب   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رتنیرپ   رتنیرپ ددع   ددع 33-- روتینام روتینام ددع   ددع 22 -- سیک سیک ددع   ددع 22 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 150150

تسویپ تسویپ ریوصت   ریوصت وو   مالعتسا   مالعتسا حرش   حرش اباب   قباطم   قباطم روتینام   روتینام هدنرادهگن   هدنرادهگن هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 151151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هدقن هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  قبط   ) ssd دراه ددع   10 رنکسا -  هاگتسد  کی  روتینام -  هاگتسد  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005717000002 زاین :  هرامش 

هدقن هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تسویپ قبط  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  13 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
هدقن رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ تاصخشم  قبط   ) ssd دراه ددع   10 رنکسا -  ددع  کی  روتینام -  ددع  ود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5761638349 یتسپ :  دک  رایرهش ،  داتسا  هدقن خ  هدقن ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35672485-044  ، 35672286-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35672286-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رگپاچ - رنکسا  - روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000805 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   LC24F390FHMCHD لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک هدش  هتساوخ  یتنراگ  اب  دشاب  یمن  لوبق  لیاق  ناونع  چیه  هب  هباشم  یالاک  دوش .  هدهاشم  تسویپ  لیاف  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشم هتفرگ  لیوحت 

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61651-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط  ) ) ssdssd  دراه دراه ددع   ددع   1010 رنکسا -  -  رنکسا هاگتسد   هاگتسد کیکی   روتینام -  -  روتینام هاگتسد   هاگتسد ودود   ناونع : : ناونع 152152

رگپاچ رگپاچ -- رنکسا رنکسا  - - روتینام روتینام ناونع : : ناونع 153153

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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ اب  هارمه  / ددع نیرگ 7  GK501 دروبیک / ددع نیرگ 7 GM301 سوام / 32MSIPRO لدم یا  سا  ما  روتینام  هاگتسد  7 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام کی  هیوست  / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  / ربتعم

1101093035000608 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GM301 لدم میس  اب  سوام  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
سیدرپ هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GK-501 لدم یسراف  یسیلگنا و  فورح  ایدم و  یتلوم  یاهدیلک  یاراد  میس  اب  هنایار  دیلک  هحفص  الاک :  مان 

زبس هرایس  تعنص 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ماس هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   S32GC855 لدم  in 32 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

کینورتکلا
هاگتسد 7 دادعت : 

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

لمح هنیزه  / ربتعم یتناراگ  اب  هارمه  / ددع نیرگ 7  GK501 دروبیک / ددع نیرگ 7 GM301 سوام / 32MSIPRO لدم یا  سا  ما  روتینام  هاگتسد  7 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07731372139 یمشاه / ینابرق یگنهامه  دوش / همیمض  روتکاف  شیپ  ههام / کی  هیوست  / هدنشورف اب 

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

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروبیک دروبیک  / / سوام سوام یایا   / / ساسا   ماما   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 154154

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنبشارف 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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5918018 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا روتکاف  شیپ  لاسرا...دوش  هعلاطم  تسویپ  افطل..دنبشارف  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  تهج  چنیا  روتینام 21  ددع   6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم

1101092333000016 زاین :  هرامش 
دنبشارف ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
دنبشارف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا...دوش  هعلاطم  تسویپ  افطل..دنبشارف  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  تهج  چنیا  روتینام 21  ددع   6 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7477158755 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  دنبشارف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38753251-071  ، 38757075-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38753252-071 :: 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

چنیا5916081 هحفص 27)روتینام 55  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دراه5916500 روتینام  - یتعنص  - هحفص 118)رتویپماک  روتینام  ( روتینام

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

5916610XVISION یتراجت مان   24XS610HV لدم  in 24 زیاس  LED هحفص 118)روتینام روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام5916692 لاتف  ذغاک  یریصح و  هحفص 118)بسچ  روتینام  ( روتینام

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

رد5916910 هدش  جرد  یتنراگ  اب  تسویپ  تسیل  قبط  رتنیرپ  ددع  3- روتینام ددع  2- سیک ددع  دادعت 2
تسویپ تسیل 

هحفص 118) روتینام  ( روتینام

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

یور5917045 بصن  لباق  یروتالوگر  هیذغت  عبنم  قرب -  لباک  لانرتنیا -  کسید  دراه  لاکیتپا -  سوام 
هاگتسد لایسکاوک -  لباک  هتسب - رادم  نیبرود  تینوی - یراوید 9  کر  ولبات V DC 12 م -

LED عون روتینام   - یموطرخ هلول  شخپ -  طبض و 

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5917264 ریوصت  مالعتسا و  حرش  اب  قباطم  روتینام  هدنرادهگن  هحفص 118)هیاپ  روتینام  ( روتینام

یعامتجا یعامتجا نیمات   نیمات هاگنامرد   هاگنامرد تهج   تهج چنیا   چنیا   2 12 1 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 155155

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

5917342( تسویپ تاصخشم  قبط   ) ssd دراه ددع   10 رنکسا -  هاگتسد  کی  روتینام -  هاگتسد  هحفص 118)ود  روتینام  ( روتینام

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

رگپاچ5917352 - رنکسا  - هحفص 118)روتینام روتینام  ( روتینام

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

دروبیک5917512  / سوام یا  / سا  ما  هحفص 118)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

هنایار5917518 وگدنلب  هداتسیا -  کر  یتوص -  متسیس  ریاف  یلپمآ  روتینام -  هحفص 38)نوفورکیم  - هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتایح5917550 مئالع  روتینام  یرطاب  مرس JMS و  پمپ  هحفص 104)یرطاب  روسنس  ( روسنس

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

یعامتجا5918018 نیمات  هاگنامرد  تهج  چنیا  هحفص 118)روتینام 21  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زگردنب5917244 ادهش  ناتسرامیب  تاقلعتمو  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  هحفص 69)دیرخ 30  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاقلعتمو5917302 هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  هحفص 69)دیرخ 30 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5917323 نیبرود  رورس  رواپ  هاگتسدود  هحفص 69)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لدم5917618 نژیو  کیاه  هکبش  تحت  هتسبرادم  هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رصعیلو یباوختخت  ناتسرامیب 128   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام هس  تخادرپ   - ماخ ید  یس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090376000001 زاین :  هرامش 

رصعیلو یباوختخت  ناتسرامیب 128  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  8,000 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

نورزاک رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7314973375 یتسپ :  دک  جع ، )  ) رصع یلو  ناتسرامیب  رنه  اب  نابایخ  نورزاک ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42227080-71  ، 42227080-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2219803-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یکشزپ  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 AD125 لدم رنکسا  ددع  1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Avision

رکیپسا ددع  کی 
1201092834000008 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یکشزپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
.ناهفصا یکشزپ  هدکشناد  رابنا  برد  لیوحت.تسا  هدنشورف  دوخ  اب  لاسرا  هنیزه.تسا  هباشم  الاک  هنومن  - 

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

1401/08/22 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09131138923 دامرف لصاح  سامت  یرهاظم  سدنهم  یاقا  هرامش  نیا  اب  یتساوخرد  سنج  زا  تاعالطا  یارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8174673461 یتسپ :  دک  بیرجرازه ،  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37929070-031  ، 36688466-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36688597-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ههام ههام هسهس   تخادرپ   تخادرپ  - - ماخ ماخ یدید   یسیس   ناونع : : ناونع 156156

رکیپسا رکیپسا ددع   ددع کیکی     AD125 AD125 Avis ionAvis ion لدم لدم رنکسا   رنکسا ددع   ددع 11 ناونع : : ناونع 157157

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

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

رازفا5916266 مرن  ذوفن  هحفص 18)تست  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هعبات5916301 یاهتکرش  زاگ و  یلم  تکرش  سنارفنک  وئدیو  عماج  حرط  یزاس  هدایپ  هحفص 5)هژورپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5916315(2 زاف ) یناگیاب کرادم  دانسا و  یزاس  هچراپکی  یهدناماس و  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
( ویشرآ رازفا  مرن  رد  تاعالطا  دورو  یرادربریوصت و  )

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سا5916486 یپوی  تیریدم  رازفا  مرن  هحفص 18)تراک  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکسارپسک5916764 سوریو  هحفص 18)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5916959 ( یکینورتکلا رازفا  مرن  هتسب  هحفص 18)سنسیال ( یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یهدزایتما5916984 لدج  تامدخ و  حرش  اب  قباطم   MDM رازفا مرن  ینابیتشپ  یرادهگن و 
H/ تسویپ یداهنشیپ 

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرادباسح5917147 متسیس  ید  یس  رازفا  مرن  هحفص 18)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاوریاف5917316 یاه  هاگتسد  سنسیال  هحفص 18)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ههام5917351 هس  تخادرپ   - ماخ ید  هحفص 126)یس  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

رکیپسا5917430 ددع  کی   AD125 Avision لدم رنکسا  ددع  هحفص 126)1 رازفا  ( رازفا مرن   مرن

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5917893 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب تسویپ ) تاصخشم  قباطم   ) یریوصت تراظن  یاه  هناماس  تهج  یتعنص  مویتیل  یرتاب  هارمه  هب   UPS هاگتسد دیرخ 40  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاس یتناراگ 3 

1101004572000124 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

بایراف کینورتکلا  اتسیو  هدننک  هضرع  عجرم  اتسیو  یتراجت  مان   VE10000EON لدم  KVA 10 ناوت  online double conversion عون  UPS الاک :  مان 
هاگتسد 40 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  یباسحیذ  یلام و  روما  هرادا  طسوت  یرادا  لحارم  یط  هطوبرم  هرادا  دأت  همان و  تنامض  هئارا  دادرارق و  دقع  زا  سپ  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  ماجنا  ینوناق  تاروسک 

 : یتسپ دک  مرخ ،  تسب  نب  شبن  ناحیروبا  هاگتسیا  یناقاخ   هارراهچ  هب  هدیسرن  کمران  یرتم  یس  زا  دعب  دنامد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1547815981

77909091-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77906645-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یریوصت تراظن   :: 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

قبط5916825  ) تاقلعتم هیلک  بابح و  ددع  هس  هارمه  هب  یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 3 
( تسویپ دروآرب  تادنتسم و  کرادم و 

هحفص 56) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تشگلگو5917468 رها  یزکرم  هبعش  یارب  ، لاتیجید یریوصت  تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ
یتسویپ دادرارق  سیون  شیپ  اه و  لیاف  رد  جردنم  ینف  تاصخشم  ربارب  ، زیربت

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتعنص5917893 مویتیل  یرتاب  هارمه  هب   UPS هاگتسد هحفص 128)دیرخ 40  یریوصت  ( یریوصت تراظن   تراظن

(( 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

هدننک5916779 نیمات  اب  تیولوا   - هباشم دک  ناریا   - تسویپ تسیل  قبط  چناپ  لورو  یقرب  هرکرک 
تابعش دیدزاب  تهج   - نانمس ناتسا 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 64) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

یتعنص یتعنص مویتیل   مویتیل یرتاب   یرتاب هارمه   هارمه هبهب     UPSUPS هاگتسد   هاگتسد   4040 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 158158

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 " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هطوبرم5917950 تاموزلم  یکیفارت و  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  یاهنیبرود  هحفص 14)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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