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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 12  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 12

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

( یهگآ دادعت 10  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 16

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

( یهگآ دادعت 16  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 21

140 1140 1 نابآ   نابآ   1818 هبنش   هبنش راهچ   راهچ 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   160هکس ,550 , 000160 ,550 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   98مهرد ,26098 ,260

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   151هکس , 950 , 000151 , 950 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس234,600234,600رالد سیئوس کنارف   366کنارف ,800366 ,800

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس ,89هکس 000 , 00089, 000 , اداناک000 اداناک رالد   271رالد ,800271 ناتسبرع800, ناتسبرع لایر   96لایر , 15096 , 150

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس ,59هکس 000 , 00059, 000 , وروی000 362وروی ,510362 ژورن510, ژورن نورک   35,20035,200نورک

رایع رایع   1818 یالط   14,812یالط , 00014,8 12 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ414,520414,520دنوپ نپاژ نینی   دصکی   247,920247,920دصکی

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
((5656))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 101101 ))
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( یهگآ دادعت 12  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 37

( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 44

( یهگآ دادعت 24  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 48

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 64

( یهگآ دادعت 9  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 64

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 70

( یهگآ دادعت 10  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 72

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

( یهگآ دادعت 4  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( یهگآ دادعت 2  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( یهگآ دادعت 0  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( یهگآ دادعت 3  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( 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  • 85

( یهگآ دادعت 1  " ) رآ یو  ید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

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

( یهگآ دادعت 9  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

( یهگآ دادعت 5  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

( یهگآ دادعت 15  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

( یهگآ دادعت 6  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

( یهگآ دادعت 1  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

( یهگآ دادعت 13  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

( یهگآ دادعت 7  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 122
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 10  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 123

( یهگآ دادعت 8  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 123

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 125

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

ناگدننک نیمات  ییاسانش  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

622-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش راشتنا  زا  زور  تدم 10  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

قرش  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش یرادرهش  یناسنا  هیامرس  تیریدم  هچراپکی  عماج و  هناماس  یزاسور  هدایپ  یحارط و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یناسنا هیامرس  لک  هناخریبد  مراهچ  هقبط  ینامیلس  رادرس  دیهش  نامتخاس  یگدننار  ییامنهار و  هرادا  نامتخاس  یوربور  ورشیپ  نابایخ  زاریش   :: سردآ سردآ

71883025=0918 :: 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

انیس یردنب  ییایرد و  تامدخ  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تقوهرامش نایاپ  تیاغل  یهگا  جرد  خیرات  زا  دانسا   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم یرادا 

ناروانف  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928954 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/09/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هبتر یاراد  هک  طیارش  دجاو  نایضاقتم  هب  ار   TOS یرنیتناک لانیمرت  تایلمع  تیریدم  رازفا  مرن  شزومآ  یزاس و  هدایپ  یحارط ، لیلحت ، دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  دنشابیم  ربراک  شرافس  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  رد  کیتامروفنا 

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

هناخریبد دحاو  لوا  هقبط  کالپ 38  مشش  هچوک  شبن  یبونج  یدناگ  نابایخ  نارهت  رد  عقاو  تکرش  یزکرم  رتفد   :: سردآ سردآ
یتسپدک 1517737766 هناخریبد  لوا  هقبط  هرامش 38  مشش  هچوک  شبن  یبونج  یدناگ  نابایخ  نارهت  کرادم : لاسرا 

هرامش 18 مهدزیس  هچوک  یبونج  یدناگ  نابایخ  نارهت  یناشن  هب  تکرش  یزکرم  رتفد  ییاشگزاب :

:: 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

یناسنا یناسنا هیامرس   هیامرس تیریدم   تیریدم هچراپکی   هچراپکی وو   عماج   عماج هناماس   هناماس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 11

TOSTOS یرنیتناک   یرنیتناک لانیمرت   لانیمرت تایلمع   تایلمع تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن شزومآ   شزومآ وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ یحارط ، ، یحارط لیلحت ، ، لیلحت ناونع : : ناونع 22
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یروانف تاقیقحت و  مولع ، یلاع  یاروش   :: عبنم :: 1401/09/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوید تخادرپزاب  یارب  ناراکهدب  رد  هزیگنا  داجیا  یاه  شور  یسررب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02182932330 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یشک5928684 طخ  میرح  هب  زواجت  زمرق و  غارچ  زا  روبع  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ 
یرادرب هرهب  هلحرم  ات  هدایپ  رباع 

هحفص 16) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یشک5929810 طخ  میرح  هب  زواجت  زمرق و  غارچ  زا  روبع  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ 
یرادرب هرهب  هلحرم  ات  هدایپ  رباع 

هحفص 16) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/01هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nisoc.ir :: عبنم اضقنا 1402/01/20عبنم خیرات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FOXBORO 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

نوید نوید تخادرپزاب   تخادرپزاب یارب   یارب ناراکهدب   ناراکهدب ردرد   هزیگنا   هزیگنا داجیا   داجیا یاه   یاه شور   شور یسررب   یسررب ناونع : : ناونع 33

FOXBOROFOXBORO ناونع : : ناونع 44
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ناریا یرافح  یلم  تکرش   *** :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  یلومعم  شور  هب  یا  هلحرم  ود  ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   تبون
مود تبون 

1401/08/18 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش پاچ  زا  سپ  زور  کی  زا  دانسا  عیزوت   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات زا  .تشاد ( دهاوخ  همادا  نآ  زا  سپ  زور  هد  ات  هدش و  زاغآ  مود  تبون 

خیرات ات   1401/08/18

زورما تصرف   :: عبنم مالعتساعبنم تفایرد  زور  نیرخآ  زا  سپ  زور   14  - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یفیک یبایزرا  یاه 

5928814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 COMPUTERIZE TORQUE TURN/TIME MONITORING SYSTEM- یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(Liquid storage tank 500 bbl (anti-acid

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هاگیاپ نامتخاس  ناریا -  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  : سردآ تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  سردآ   :: سردآ سردآ
نفلت 06134148615 و 06134148656 یروصنم  یاقآ  مارهب  گنس  یاقآ  الاک -  یجراخ  تاکرادت  هرادا  نلاس 113 - لوا -  هقبط  یتایلمع - 

هناخریبد قاتا 107 -  - B تراپ لوا  هقبط  یتایلمع -  هاگیاپ  نامتخاس  ناریا -  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  هار  هس  زا  رتالاب  نارادساپ  راولب  زاوها -  لیوحت :
نفلت 061341485690 و 06134148580 تاصقانم  نویسیمک 

:: نفلت :: www.setadiran.ir http://sapp.ir/nidc_pr www.nidc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FLS-0040794 :: یهگآ یهگآ هرامش   یفیکهرامش یبایزرا  ناوخارف  تبث  زا  سپ  زور  دانسا 10   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5928822 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

YOKOGAWA DCS CS-3000 SPARE PART نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

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

88969737 - 85193768  - 02141934  - 23942656 :: نفلت :: 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

COMPUTERIZE TORQUE TURN/TIME MONITORING SYSTEM Liquid s torage tank  500  bbl (anti-COMPUTERIZE TORQUE TURN/TIME MONITORING SYSTEM Liquid s torage tank  500  bbl (anti- -- نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
(( ac idacid

55

YOKOGAWA DCS CS-3000  SPARE PARTYOKOGAWA DCS CS-3000  SPARE PART نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 125 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/g899zxlb7tk53?user=37505&ntc=5928814
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5928814?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3enjl32ay3med?user=37505&ntc=5928822
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5928822?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5929344 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PARTS FOR ALSTOM CONTROL PANEL یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دیامن یمن  داجیا  راذگ  هصقانم  هاگتسد  یارب  یدهعت  هنوگچیه  یهگا  نیا  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

لخاد تخاس  هرادا  یبلاغ  ارسی  مناخ  06152175074 :: نفلت :: WWW.AKPC.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

ماگنه یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا - ) هلحرم  کی   ) :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5929530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار   DISTRIBUTION CONTROL SYSTEM " HONEYWELL دیرخ دراد  رظن  رد  ماگنه  یمیشورتپ  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

91570230-077 تکرش : سامت  نفلت  ماگنه  یمیشورتپ  تکرش  تالماعم  نویسیمک  هقبط 3 ، کالپ 4  نابایخ 31  دنولا ، نابایخ  نیتناژرآ ، نادیم  نارهت ،  :: سردآ سردآ
(320 یلخاد ( 

یلخاد 320  91570330-077 :: نفلت :: WWW.hengampc.netنفلت 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

PARTS FOR ALSTOM CONTROL PANELPARTS FOR ALSTOM CONTROL PANEL ناونع : : ناونع 77

DISTRIBUTION CONTROL SYSTEM " HONEYWELLDISTRIBUTION CONTROL SYSTEM " HONEYWELL دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FLS-0040866 :: یهگآ یهگآ هرامش   داتسهرامش هناماس  رد  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  تبث  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

حبص هراتس   :: عبنم ردعبنم یفیک  یبایزرا  دانسا  تفایرد  تلهم  ماجنا  زا  سپ  زور   20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
داتس هناماس 

5930180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

F&G , ESD یاه متسیس  مالقا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88969737-85193768  - 02141934  - 23942657 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

11384 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش هس  زور  تعاس 14:30  ات  یهگا  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تعنص رابخا   :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 11:30   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928718 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   زور  تعاس 14   - 1401/08/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  210/000/000/000 دروارب : دنرپ  یرادرهش  یناشن  شتآ  یدربهار  تایلمع  هزوح  رد  دوخ  زاین  دروم  یناسنا  یورین  نیمات  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   10/500/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دنرپ یرادرهش   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

F&G ,  ESDF&G ,  ESD  یاه یاه متسیس   متسیس مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

یناشن یناشن شتآ   شتآ یدربهار   یدربهار تایلمع   تایلمع هزوح   هزوح ردرد   دوخ   دوخ زاین   زاین دروم   دروم یناسنا   یناسنا یورین   یورین نیمات   نیمات یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1010
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ریبکریما یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

AK-BID-P - 41-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5928924 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریبکریما یمیشورتپ  عمتجم  یاه  هدننک  شوماخ  ژراش  تستوردیه و  ریمعت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 06152174968 و 06152174311 نفلت :: www.akpc.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

ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  دیدجت -  لوا - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش زور  حبص  تعاس 8   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 16:30   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5929352 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  حبص  تعاس 9   - 1401/09/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

اه هاگدورف  تکرش  ایبناج  یلصا و  یاه  نامتخاس  روشک ، یاضف  لرتنک  زکرم  قیرح  یافطا  مالعا و  یاه  متسیس  لیمکت  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا ییاوه  یربوان  و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  تازیهجت  نیمأت  تاکرادت و  لک  هرادا  نامتخاس  جارعم -  نابایخ  دابآرهم - هاگدورف   :: سردآ سردآ

63148287 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیشورتپ یمیشورتپ عمتجم   عمتجم یاه   یاه هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ژراش   ژراش وو   تستوردیه   تستوردیه ریمعت ، ، ریمعت ناونع : : ناونع 111 1

،، روشک روشک یاضف   یاضف لرتنک   لرتنک زکرم   زکرم قیرح   قیرح یافطا   یافطا وو   مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس لیمکت   لیمکت وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001010000051 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5929823 :: هرازه هرازه :: 1401/09/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه و هاگدورف  تکرش  یبناج  یلصا و  یاهنامتخاس  روشک ، یاضف  لرتنک  زکرم  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس  لیمکت  یزادنا و  هار  بصن و   ، دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  ییاوه  یربوان 

یصصخت ) ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  یبناج  یلصا و  یاهنامتخاس  روشک ، یاضف  لرتنک  زکرم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1401/12/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  تازیهجت  نیمات  تاکرادت و  لک  هرادا   ، 1387835185 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اردص یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

49-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاسات 11   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هاگن مین   :: عبنم خرومعبنم تعاسات 12   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5929898 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14/30   - 1401/08/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین دروم  هریغ  CNG و  یناشن ، شتآ  تافلخت ، لقن ، لمح و  همان ، پیات  یتامدخ ، روما  ماجنا  لماش :  یراذگاو  لباق  یاه  تیلاعف  فیاظو و  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم ، دانسا  رد  هدش  دیق  تاصخشم  دروآرب و  قبط  ار  اردص  یرادرهش  فلتخم  یاهدحاو 

لایر دروارب 525/027/660/655  غلبم 

یهکا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 26/252/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یخگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 2/000/000  دیرخ  غلبم 

.تسا  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه 
.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش 

یتسپ 7199633869 دک  اردص  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  نارادساپ  راولب  اردص -  رهش  سراف -  ناتسا   :: سردآ سردآ

مان 02185193768 و تبث  رتفد  سامت 02141934  زکرم   :: نفلت نفلت
اهدادرارق روما  دحاو   07136417818  - 02188969737

Www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ءافطا ءافطا وو   مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس لیمکت   لیمکت وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن  ، ، دیرخ دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
شش یبناج   یبناج وو   یلصا   یلصا یاهنامتخاس   یاهنامتخاس روشک ، ، روشک یاضف   یاضف لرتنک   لرتنک زکرم   زکرم قیرح   قیرح

1313

هریغ هریغ وو     CNGCNG یناشن ، ، یناشن شتآ   شتآ تافلخت ، ، تافلخت لقن ، ، لقن وو   لمح   لمح همان ، ، همان پیات   پیات یتامدخ ، ، یتامدخ روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1414

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5930180F&G , ESD یاه متسیس  مالقا  هحفص 6)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

( هر  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود  لوا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005003000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش خروم 1401/08/18  هبنشراهچ  زور  حبص  تعاس 8  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/08/24

هیاس  :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(core switch  ) چیئوس هاگتسد  ود  ینابیتشپ  بصن و  دیرخ ، ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 2.500.000.000  امرفراک -  عفن  هب  یکناب  همانتنامض  ...یهگآ  رد  جردنم  هارامش  باسح  هب  یدقن  زیراو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

روما یناگرزاب و  هرادا  قاطا 764  ینیمخ ط 7  ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  داتس  یروکف  دیهش  عمتجم  زا  دعب  یرکشل  دیهش  هداج  یادتبا  یدازآ  نادیم  نارهت   :: سردآ سردآ
نفلت 23902072 اهدادرارق 

:: 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

نالیگ هقطنم  تارباخم  تیریدم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/26 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5928857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالیگ برغ  روحم  تارباخم  زکارم  تاسیسات  هیذغت و  چیئوس  لباک  هکبش  یزاس  هنیهب  یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط 3 ینامیلس  مساق  جاح  دیهش  رادرس  نامتخاس  راسلگ  هارراهچ  تشر   :: سردآ سردآ

32132370-323132330 :: نفلت :: www.ici.ir - http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

33723456-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( core switchcore switch  ) ) چیئوس چیئوس هاگتسد   هاگتسد ودود   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1515

تارباخم تارباخم زکارم   زکارم تاسیسات   تاسیسات وو   هیذغت   هیذغت چیئوس   چیئوس لباک   لباک هکبش   هکبش یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1616

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/27 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش جنپ  زور  تعاس 16   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناردنزام ریشب   :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5929134 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   زور  تعاس 14   - 1401/08/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رابدور  نموف -  تفش -  ارس -  هعموص  تشر -  نالیگ  زکرم  روحم  تارباخم  زکارم  تاسیسات  هیذغت و  جیئوس  لباک  هکبش  یزاس  هنیهب  یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  351/315/317/600 دروارب :

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   500/000 دیرخ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   14/000/000/000 نمیتض : 

اهدادرارق دحاو  موس  هقبط  یزکرم -  نامتخاس  راسلگ -  تشر -   :: سردآ سردآ

32132330-32132370 :: نفلت :: WWW.gilantci.ir و www.tciir و https:/iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

دک 013  33723456 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناچوق دحاو  یمالسا  دازآ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   رثکادحهرامش تدم  فرظ  هصقانم  قاروا  دانسا و  دیرخ )  ) تفایرد  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یهگآ جرد  خیرات  زا  یراک  زور  ( 10  ) هد

ناگتخیهرف  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5929382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیدجاو هیلک  هب  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  دوخ  ءایشا » تنرتنیا  یسدنهم  هاگشیامزآ  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ، دیرخ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  یقوقح ) ای  یقیقح   ) طیارش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یروانف هعسوت  رتفد  ای  یقوقح  رتفد  ۔یمالسا  دازآ  هاگشناد  عمتجم  دهشم -  ناچوق  هداج  رتمولیک 4  ناچوق - ناتسرهش  یوضر -  ناسارخ  ناتسا  تفایرد :  :: سردآ سردآ
تعنص اب  طابترا  و 

051-47011195 ، 051-47011181 :: نفلت :: quchan.iau.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

تارباخم تارباخم زکارم   زکارم تاسیسات   تاسیسات وو   هیذغت   هیذغت جیئوس   جیئوس لباک   لباک هکبش   هکبش یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1717

ءایشا ءایشا تنرتنیا   تنرتنیا یسدنهم   یسدنهم هاگشیامزآ   هاگشیامزآ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت ، ، تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001096688000157 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم :: 1401/09/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5929724 :: هرازه هرازه :: 1401/09/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زایندروم یاهرورس  چیئوس و  زاس  هریخذ  تازیهجت  شزومآ  یدنبرکیپ و  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هنایار  هئارا  دیلوت و  هنیمز  رد  هبتر 2  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابیتشپ  تامدخ  هنیمز   2 لقادح

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لای  نیمضت 3/200/000/000  غلبم 

:: سردآ سردآ

3=07132332353-07132332488 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( هر  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005003000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5929807 :: هرازه هرازه :: 1401/09/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( core switch) چیئوس هاگتسد  ود  ینابیتشپ  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هر  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 

(core switch) چیئوس هاگتسد  ود  ینابیتشپ  بصن و  دیرخ ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

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

یزکرم داتس  دادما  هتیمک  یرگشل  دیهش  هارگرزب  یادتبا  یدازا  نادیم   ، 1391715117 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زایندروم زایندروم یاهرورس   یاهرورس وو   چیئوس   چیئوس زاس   زاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت شزومآ   شزومآ وو   یدنبرکیپ   یدنبرکیپ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

(( core switchcore switch)) چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد ودود   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2020

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

یهگآ دیدجت  هصالخ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

10-11-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش ات  یهگآ  رشن  خیرات  زا  یرادا و  تاعاس  رد   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم یرادا  تقو 

ناسارخ  :: عبنم خرومعبنم تعاس 10  یهیجوت : هسلج   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم ات  لیوحت  خیرات  نیرخآ   - 1401/08/25

5930324 :: هرازه هرازه :: 1401/08/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوضر ناسارخ  تارباخم  هقطنم  حطس  رد  رایس  هکبش  یرادهگن  یارجا  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کولب 6 تاکرادت  تیریدم  نامتخاس  یوضر -  ناسارخ  هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش  هر )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  دهشم -  تفایرد :  :: سردآ سردآ

05137648888 :: نفلت :: http://kv.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

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

هدرشف شور  هب  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  ود  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5930330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تستویارد  ) هارمه نفلت   4G 3 وG ، 2G یاه لسن  رایس  هکبش  ششوپ  یسررب  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

هقطنم هقطنم حطس   حطس ردرد   رایس   رایس هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2 12 1

(( تستویارد تستویارد  ) ) هارمه هارمه نفلت   نفلت   44GG وو     33G ، 2GG ، 2G یاه   یاه لسن   لسن رایس   رایس هکبش   هکبش ششوپ   ششوپ یسررب   یسررب ناونع : : ناونع 2222

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

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/11 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناجیابرذآ مایپ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930391 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  رد  زاف 8  هژورپ  هب  طوبرم  سا  یت  یب  دیدج  تیاس  ثادحا 10  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: http://azarsh.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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یشک5928684 طخ  میرح  هب  زواجت  زمرق و  غارچ  زا  روبع  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ 
یرادرب هرهب  هلحرم  ات  هدایپ  رباع 

هحفص 16) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

زاس5928858 هریخذ  رورس ، چیئوس ، لیبق  زا  یبناج  تازیهجت  نیبرود و  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 21)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یشک5929810 طخ  میرح  هب  زواجت  زمرق و  غارچ  زا  روبع  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ 
یرادرب هرهب  هلحرم  ات  هدایپ  رباع 

هحفص 16) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ساسا یتیت   یبیب   دیدج   دیدج تیاس   تیاس   1010 ثادحا   ثادحا تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2323

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/03هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

حبص هراتس   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: دروارب یرادرب  هرهب  هلحرم  ات  هدایپ  رباع  یشک  طخ  میرح  هب  زواجت  زمرق و  غارچ  زا  روبع  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  28/007/300/000

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   1/401/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/000/000 دیرخ : 

جرک یرادرهش   :: سردآ سردآ

0263582701 :: نفلت :: www.setadiran.ir- www.karaj.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

ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

IM-1401-8-5 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش تیاغل  یهگا  جرد  خیرات  زا  دانسا   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

تعنص ناهج   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928744 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 13/30   - 1401/09/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یحارط و لماش   ) ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  یزکرم  نامتخاس  گنیکراپ  هقبط  یزاسون 3  یزاسزاب و  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن  رازگرب  ار  یکیفارت  طوطخ  مئالع  سکموتپ و  شوپفک  یارجا 

یسمش هام  شش  راک  یارجا  تدم  - 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  نیمضت 2.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

شبن هیمس  هب خ  هدیسرن  ینرق  دبهپس  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت  یناشن  هب  ناریا  یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  رازگ : هصقانم   :: سردآ سردآ
15816 یتسپدک 14513 - کالپ 39  ادخهد  هچوک 

41868000-021 :: نفلت :: setadiran.comنفلت 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

یرادرب یرادرب هرهب   هرهب هلحرم   هلحرم اتات   هدایپ   هدایپ رباع   رباع یشک   یشک طخطخ   میرح   میرح هبهب   زواجت   زواجت وو   زمرق   زمرق غارچ   غارچ زازا   روبع   روبع فلخت   فلخت تبث   تبث هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

یزکرم یزکرم نامتخاس   نامتخاس گنیکراپ   گنیکراپ هقبط   هقبط یزاسون  33   یزاسون وو   یزاسزاب   یزاسزاب تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2525

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هناماس 2001005410000030 - 39-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5928951 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 11  سار   - 1401/09/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر هیلوا 79/339/370/000  دروآرب  نآ -  تاقلعتم  اب  لیدراگ  عاونا  دیرخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- هام هس  دادرارق  تدم 

لایر  هدرپس 3.959.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اه  تکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک 

تفایرد روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  لحارم  یلبق ، تیوضع  مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال  دش و  دهاوخ  ماجنا   www.setadiran.ir سردآ هب  داتس ) )
خیرات 1401/08/18 هناماس : رد  هصقانم  راشتنا  خیرات  .دنزاس  ققحم  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ 

مشش هقبط  کیفارت -  لقن و  لمح و  نامزاس  هرامش 2  نامتخاس  یدقن -  هچوک  یناقلاط -  نابایخ  هب  هدیسرن  یتعیرش -  نابایخ  ییاشگزاب :  :: سردآ سردآ

:88969737 و 85193768 نارهت مان  تبث  رتفد  - 96018771 :: 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

نارهت هقطنم 5  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هیحالصا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

93-1401/90 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم تقوعبنم نایاپ  یهگا  راشتنا  خیرات  زا  زور   10  - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم هبنشراهچ  زور  یرادا 

5929087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم قیرط  زا  لیذ  حرش  هب  ار  دوخ  یرهش  تامدخ  تایلمع  دروم  ینارمع و 1  دروم   1 یکیفارت ، تایلمع  دروم  دراد 2  رظن  رد  هقطنم 5  یرادرهش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن  راذگاو  یمومع 

( 4012008  ) هقطنم حطس  وردنت و  هناماس  اه و  هنایاپ  رباعم ، یاه  هانپرس  یرادهگنو  ریمعت  هاگتسیا ، ثادحا  ییارجا  تایلمع 
(4012006  ) هقطنم حطس  یاه  لیردراگ  یرادهگن  ریمعت و  بصن  هیهت ، ییارجا  تایلمع 

مود تبون  ( 4011030  ) نادنملاس نیلولعم و  ددرت  تهج  هقطنم  حطس  یاهور  هدایپ  اه و  ناتسوب  رباعم  یزاس  بسانم  یزاسهب و  تایلمع 
هیحان 2  زبس  یاضف  یرادهگن 

زور یرادا  تقو  نایاپ  هب  زور  هد  زا  فیدر 1 و 2 ، تهج  دانسا  هئارا  تلهم  هلیسونیدب  نابآ 1401 ، خروم 9  هرامش 8626  همانزور  یمومع  هصقانم  یهگآ  وریپ  *** 
.ددرگ یم  دیدمت  خروم 1401/8/25  هبنشراهچ 

جرد هنیزه  .تسا  راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ 

هرادا مجنپ -  هقبط  هقطنم 5 -  یرادرهش  دابآ -  نسح  هاگتسیا  یناشاک -  هلا  تیآ  نابایخ  هیقداص -  مود  هکلف  تاداهنشیپ : لوبق  دانسا و  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
هناخریبد دحاو  هب  نآ  لیوحت  اهدادرارق و 

:: 841617 و 84161202 نفلت :: http://business.tehran.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

نآنآ تاقلعتم   تاقلعتم اباب   لیدراگ   لیدراگ عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2626

یزاسهب یزاسهب تایلمع   تایلمع لیردراگ -  -  لیردراگ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع یرادهگن -  -  یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت هاگتسیا ، ، هاگتسیا ثادحا   ثادحا ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
ناتسوب ناتسوب رباعم   رباعم یزاس   یزاس بسانم   بسانم وو  

2727
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ناتسا یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لمح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مودتبون  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401 - 116 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15:30  زا  دانسا  ذخا   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 14 یلا   1401/8/18

داصتقا فده و   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5929410 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/09/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگزمره ناتسا  هتخاس  شیپ  ینتب  سکاب  لاد و  دیلوت  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 29.971.664.354 

هام نامیپ 9  تدم 

لایر نیمضت 1.498.583.218  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005410000030 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5929795 :: هرازه هرازه :: 1401/09/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نآ  تاقلعتم  لیردراگ و  عاونا  دیرخ  صوصخ  رد  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  یرادرهش  کیفارت  لقن  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نآ تاقلعتم  لیردراگ و  عاونا  دیرخ  صوصخ  رد  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  یاه  تیلاعف  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,950,000,000 نیمضت :  غلبم 

.ددرگ  رداص  یطرش  دیق و  چیه  نودب  کیفارت و  لقن و  لمح و  نامزاس  مان  هب  تسیاب  یم  یکناب  همان  تنامض  نیمضت :  تاحیضوت 
16:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هقبط یناقلاط ، یتاقبط  گنیکراپ  یدقن ، هچوک  یناقلاط ، عطاقت  هب  هدیسرن  یتعیرش ، نابایخ   ، 1563673819 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
کیفارت لقن و  لمح و  نامزاس  ، 6

:: 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

هتخاس هتخاس شیپ   شیپ ینتب   ینتب سکاب   سکاب وو   لاد   لاد دیلوت   دیلوت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2828

نآنآ تاقلعتم   تاقلعتم وو   لیردراگ   لیردراگ عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2929
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جرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005265000291 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5929810 :: هرازه هرازه :: 1401/09/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرب  هرهب  هلحرم  ات  هدایپ  رباع  یشک  طخ  میرح  هب  زواجت  زمرق و  غارچ  زا  روبع  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا  هار  بصندیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یرادرب  هرهب  هلحرم  ات  هدایپ  رباع  یشک  طخ  میرح  هب  زواجت  زمرق و  غارچ  زا  روبع  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا  هار  بصندیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
28,007,200,000 یلام :  دروآرب 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,401,000,000 نیمضت :  غلبم 

همیرج دک  ذخا  طبترم و  همانساسا  هموزر و  هئارا  نیمضت :  تاحیضوت 
یدقن 

14:00 تعاس : 1401/12/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دیحوت نادیم  جرک   ، 3134851889 یتسپ :  دک  جرک ،  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

کیفارت لقن  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095005000016 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5929829 :: هرازه هرازه :: 1401/09/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش )  قطانم   ) یکیفارت یاه  ولبات  هیاپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  دهشم  یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یرادرهش )  قطانم   ) یکیفارت یاه  ولبات  هیاپ  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
31,341,735,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,567,086,750 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لمح و نامزاس  هناخریبد  لیوحت   ( هصقانم همانتوعد  تاجردنم  ربارب   ) تاکاپ ییاشگزاب  زا  لبق  تسابیم  هصقانم  رد  تکرش  همانتنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

.ددرگ  دهشم  یرادرهش  کیفارت  لقن و 
14:00 تعاس : 1401/12/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرب یرادرب هرهب   هرهب هلحرم   هلحرم اتات   هدایپ   هدایپ رباع   رباع یشک   یشک طخطخ   میرح   میرح هبهب   زواجت   زواجت وو   زمرق   زمرق غارچ   غارچ زازا   روبع   روبع فلخت   فلخت تبث   تبث هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

یکیفارت یکیفارت یاه   یاه ولبات   ولبات هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3131

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 " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

یا هلحرمود  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/14تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

مدرم رهش   :: عبنم خرومعبنم ات   1401/08/18  - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930339 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14  سار   - 1401/08/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مشق  هریزج  حطس  رد  یکیفارت  مئالع  اهولبات و  بصن  لمح و  هیهت ، هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا هبرگ  مشچ  باتزاب  ددع   1000 هناخ - هدنوش 3  میظنت  نز  کمشچ  غارچ  ددع   10 یرتم ، ولبات 1.5  ددع   1500 یرتم ، ولبات 2  ددع   700 یرتم ، ولبات 3  ددع   370 - 

ینمیا هکشب  ددع   150 یکیتسالپ ، یاه  هناوتسا  زا  هدافتسا  اب  ریگ  هبرض  ددع   150 هفرطود ،

پاچ هنیزه  ...یهگآ  رد  جردنم  یراج  باسح  هب  لایر  نویلیم  غلبم 5  دانسا  فایرد  لایر -  نازیم 2.500.000.000 هب  یکناب  همانتنامض  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ 

تالماعم 07635252150 - نویسیمک  هناخریبد  اهدادرارق  روما  یقوقح و  تیریدم  نامتخاس  نمهب  ردنب  هلکسا  مشق  دازآ  هقطنم  نامزاس  دانسا : لیوحت   :: سردآ سردآ
تالماعم نویسیمک  هناخریبد  اهدادرارق  یقوقح و  روما  تیریدم  رتفد  : ییاشگزاب

35252150-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35241706-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا نبون  هیحالصا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/08/17هرامش زا   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ امه   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930345 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/09/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

اب داتس )  ) تلود کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  هدش  تبث  یاه  یهگآ  و  دیدجت 3 ) ناجیدنهرهشهام (  روحم  یلصفم  یسرجوین  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تبث یاه  یهگآ  ناتسزوخ و  ناتسا  لامش  یاهروحم  حطس  رد  یکیفارت  درس  گنر  اب  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  عوضوم  اب  هرامش 2001001467000135 
حطس رد  یکیفارت  درس  گنر  اب  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  عوضوم  اب  هرامش 2001001467000136  اب  داتس ) تلود (  کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  هدش 

ناتسزوخ ناتسا  بونج  یاهروحم 

:: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکیفارت یکیفارت مئالع   مئالع وو   اهولبات   اهولبات بصن   بصن وو   لمح   لمح هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 3232

یکیفارت یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت -- روحم روحم یلصفم   یلصفم یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3333

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ادرف لسن   :: عبنم خیراتعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/08/28

5928746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ رد  جردنم  دافم  قباطم  ( CTV  ) کیبآ نامیس  هناخراک  یریوصت  تراظن  متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ،  دیرخ ،  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
توعد دنشابیم  یراکمه  هب  دنمقالع  دنراد و  ار  هصقانم  عوضوم  صوصخ  رد  مزال  تاناکما  ییاناوت و  هک  یقوقح  صاخشا  هیلک  زا  اذل  دیامن  مادقا  داد  رارق  سیون 

ددرگ یم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کیبآ نامیس  تیاس  ای  دابآرظن  زربلا -  ناتسا  رد  عقاو  کیبآ  نامیس  هناخراک  یاهدادرارق  روما  هب  هصقانم ، دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ

026-45382708: سامت نفلت   :: نفلت :: www.AbyekCement.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجیابرذآ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2000001119000050 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ام راگزور   :: عبنم تعاسات 9/30عبنم  - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928774 :: هرازه هرازه 10دکدک   تعاس  - 1401/09/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یکینورتکلا تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  یا ) هلحرم  کی  تروصب  وکامرگنس (  تسپ  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناوخارف 2000001119000050 هرامش  هب  تلود 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر   777.500.000 هصقانم :  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر دانسا 200/000  دیرخ  غلبم 

:: سردآ سردآ

041  - 3107 3230 - 02141834 :: نفلت :: www.tavanir.org.ir www.Iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.azrec.co.ir www.setadiran.ir

:: 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

هناخراک هناخراک یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 3434

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   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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نیوزق یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  هتبون -  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش راشتنا  زا  سپ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5928850 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NDP-7512- هصخشم اب   AUTODOME IP STARHIGHT 7000i HD (1080P  ) لدم  BOSCH یریوصت تراظن  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 20  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هیلوا 22/400/000/000  دروآرب  غلبم  اب  تاقلعتم ، هیاپ و  هارمه  هب   Z30K-VG4-A-PA2

.دشابیم هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33239283 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یفیک یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

T-MA100-401-8-17 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/08/18هرامش زا   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تانئاک  :: عبنم تعاس 9عبنم  - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928858 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/09/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگدورف هتسبرادم  نیبرود  هژورپ  لیمکت  تهج  هریغ ) زاس و  هریخذ  رورس ، چیئوس ، لیبق  زا  یبناج  تازیهجت  نیبرود و  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یقوقح صاخشا  قیرط  زا  دابآرهم  یللملا  نیب 

لایر نیمضت 7/500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

AUTODOME IP STARHIGHT 7000 i HD ( 1080PAUTODOME IP STARHIGHT 7000 i HD ( 1080P  ) ) لدم لدم   BOSCHBOSCH  یریوصت یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   2 020 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

زاس زاس هریخذ   هریخذ رورس ، ، رورس چیئوس ، ، چیئوس لیبق   لیبق زازا   یبناج   یبناج تازیهجت   تازیهجت وو   نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 3737

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

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

زا 125 ھحفص 23 
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ناجیابرذآ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2000001119000049 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 8هرامش زا  هصقانم  دانسا  شورف  عورش   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 19  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  تلهم  خروم 1401/8/21 

ام مایپ   :: عبنم داتسعبنم هناماس  تاداهنشیپ  یراذگراب  تلهم   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم تعاس 9/30  ات  ناریا 

5928859 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10  زا  تاکاپ  ییاشگزاب   - 1401/09/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لیبدرا دابآ  یمک  تسپ  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ای یکناب و  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نویلیم  جنپ  تسیب و  درایلیم و  ود   ) فورح هب  لایر   2/025000/000 هصقانم رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  مانب  یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  دزن  یهگا  لصا  رد  جردنم  هرامش  هب  ابش  باسحب  یدقن  زیراو 

لایر  200٬000 دانسا : شورف  یاهب 

:: سردآ سردآ

04131073230  - 0211936 :: نفلت :: www.tavanir.org.ir www.lcts.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.azrec.co.ir www.setadiran.ir

:: 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

رهش فجن  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاسهرامش زا  : هصقانم دانسا  تفایرد  ینامز  تلهم   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  جنپ  زور  تعاس 19:00  ات  هصقانم  دانسا  راشتنا  خیرات  زا 

دشابیم  1401/08/26

هدیازم هصقانم   :: عبنم تفایردعبنم خیرات  زا  : داهنشیپ هئارا  ینامز  تلهم   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/09/09 هبنشراهچ  زور  تعاس 19:00  ات  هصقانم  دانسا 

5928905 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنش  جنپ  زور  : تاکاپ شیاشگ  نامز   - 1401/09/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
حبص تعاس 09:00   1401/09/10

زا هرامش 2001090657000011  هب  ار  رهش  فجن  رهش  حطس  یتراظن  یاه  نیبرود  یارجا  هیهت و  هجدوب 4080301  فیدر  دانتسا  هب  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  طیارشدجاو  راکنامیپ  هب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

034-42397380 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

رهش رهش حطس   حطس یتراظن   یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3939

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

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

زا 125 ھحفص 24 
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یبونج ناسارخ  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

53130939 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش هس  زور  تعاس 8   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ون تراشب   :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 8   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5929007 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   زور  تعاس 10   - 1401/09/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ تکرش  تاسیسأت  زا  یدادعت  رد  کینورتکلا  تظافح  متسیس  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  5/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینامز همانرب  یورین  یادهش  نابایخ  یادتبا  ص - )  ) مظعا ربمایپ  راولب  یرادا -  تیاس  دنجریب -   :: سردآ سردآ

056-32392000 :: نفلت :: www.setadiran.ir-www.nigc-skgc.ir www.shana.irنفلت تیاسبو تیاسبو
http://iets.mporg.ir

056-32400523 :: 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

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/350/2818 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناوج  :: عبنم - عبنم خروم 1401/9/8 تعاس 10  یهیجوت  هسلج   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم تعاس 15  ات  لیوحت 

5929295 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/09/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نارمچ دیهش  تفن  لاقتنا  زکرم  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یار  ـ جا یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 67.607.262.850  غلبم 

نارمچ دیهش  تفن  لاقتنا  زکرم  : راک یارجا  ناکم  لحم و 
زور  315: راک یارجا  تدم 

ینمیا تیحالص  همانیهاوگ  هئارا  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 3.380.363.143  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تیحالص همانیهاوگ  هئارا  .دشابیم  یمازلا  تفن  تعنص  تسارح  نامزاس  زا  هیدأت  ندوب  اراد  .دشاب  یم  یمازلا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  ربتعم 

 - یهگآ رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 300.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  .دشاب  یم  یمازلا  هبتر 5  اب  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  ربتعم  کیتامروفنا 

تسارح  دحاو  ناریا -  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  یلضاف -  دیهش  نابایخ  کشوک -  مرخ  زاوها -  سردآ  هب  هصقانم  دانسا  تاکاپ و  تفایرد   :: سردآ سردآ
متشه هقبط  کالپ 188 - دنپس -  نابایخ  هب  هدیسرن  ینرق - دبهپس  نابایخ  نارهت -  شیاشگ : 

روپ یقت  یاقآ  بانج   06132176463 :: نفلت :: www.shana.ir - www.setadiran.ir - www.ioptc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاسیسأت تاسیسأت زازا   یدادعت   یدادعت ردرد   کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4040

تفن تفن لاقتنا   لاقتنا زکرم   زکرم کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس یار   یار ــ جاجا ناونع : : ناونع 4141

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

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

زا 125 ھحفص 25 
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نارهت ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود  یمومع  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   - هرامش خیراتات 1401/8/24 یگدامآ  مالعا  تلهم   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیراتات 1401/9/12 خیرات 1401/9/5  زا  تفایرد 

داصتقا فده و   :: عبنم هبنشکیعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/8/27

5929409 :: هرازه هرازه خروم 1401/9/28دکدک   هبنشود  زور   - 1401/09/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم اب  ار  نارهت  ناتسا  زاگ  تکرش   CGS یاه هاگتسیا  زا  یکی  کینورتکلا  تظافح  هناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن  راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  لیذ  طیارش  و 

یمیوقت  زور  هژورپ 180 ارجا  تدم  - 
نارهت  ناتسا  زاگ  تکرش   CGS هاگتسیا رد  هژورپ  ارجا  لحم  - 

لایر امرفراک 47.809.302.040  هیلوا  دروآرب  - 

لایر  غلبم 2.390.0465.102  هب  نیمضت  نازیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناراکنامیپ ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  نتشاد 

اهدادرارق  روما  رتفد  کولب 7  مراهچ  هقبط  هرامش 160  نامتخاس  کارا  نابایخ  شبن  یلامش  رهشناریا  نابایخ  نارهت  ناتسا  زاگ  تکرش  یناشن   :: سردآ سردآ
نارهت ناتسا  زاگ  تکرش  رد  عقاو  نآ  تفایرد  لحم 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81972794 :: 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

کیبآ نامیس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5929421 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ رد  جردنم  دافم  قباطم   ( CCTV کیبآ ( نامیس  هناخراک  یریوصت  تراظن  متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ،  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  داد  رارق  سیون 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دابآرظن زربلا -  ناتسا  رد  عقاو  کیبآ  نامیس  هناخراک  یاهدادرارق  روما  هب  هصقانم ، دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ

یدمحم یاقآ   02645382708 :: نفلت :: www.AbyekCement.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CGSCGS یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا زازا   یکی   یکی کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 4242

هناخراک هناخراک یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 4343

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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مالیا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001509000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5929797 :: هرازه هرازه :: 1401/09/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاشکلم  - 3 نانادبآ ،  - 2 مالیا ،  ادهش  نابایخ  - 1 مالیا (  ناتسا  رد  یلم  کناب  هبعش  هس  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یتناراگ  بصن و  هیهت ،  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

هتسبرادم  نیبرود  یریوصت ،  تراظن  یاه  هناماس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
12,864,714,100 یلام :  دروآرب 

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

لایر   643,235,705 نیمضت :  غلبم 
یتسپدک اب  یلم 10861677542  هسانش  اب  مالیا  ناتسا  بعش  روما  هرادا  یلم  کناب  عفن  هب  قوف و  غلبم  هب  یکناب  همان  تنامض  نیمضت :  تاحیضوت 

 6931644744
19:00 تعاس : 1401/12/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مالیا ناتسا  بعش  روما  هرادا  یلم  کناب  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نادیم  مالیا ،   ، 6931317446 یتسپ :  دک  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیبآ نامیس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

abyekcement.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(CCTV  ) نیبرود هژورپ  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبعش هبعش هسهس   هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یتناراگ   یتناراگ وو   بصن   بصن هیهت ،  ،  هیهت هصقانم   هصقانم یایا   هلحرم   هلحرم ودود   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
کناب کناب

4444

(( CCTVCCTV  ) ) نیبرود نیبرود هژورپ   هژورپ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4545

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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مالیا ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001509000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

bmi.ir :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930063 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/09/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ، 5989 نانادبآ (  یزکرم  - 2  ( ، 5983 مالیا (  ادهش  نابایخ  - 1 هعبات {  هبعش  دادعت 3  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یتناراگ  بصن و  هیهت ،  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  هرامش 2001001509000002  هب   ( { 5997 یهاشکلم (  - 3

لایر نیمضت 643/235/705  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مالیا ناتسا  بعش  روما  هرادا  یلم  کناب  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نادیم  مالیا ،   :: سردآ سردآ

08433381988 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیبآ نامیس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

tehrancement.co.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( CCTV کیبآ (  نامیس  هناخراک  یریوصت  تراظن  متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 5000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دنیامن میلست  کیبآ  نامیس  تکرش  دابآ  رظن  زربلا -   :: سردآ سردآ

026-45382708 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یشک5928684 طخ  میرح  هب  زواجت  زمرق و  غارچ  زا  روبع  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ 
یرادرب هرهب  هلحرم  ات  هدایپ  رباع 

هحفص 16) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یشک5929810 طخ  میرح  هب  زواجت  زمرق و  غارچ  زا  روبع  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ 
یرادرب هرهب  هلحرم  ات  هدایپ  رباع 

هحفص 16) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یتناراگ   یتناراگ وو   بصن   بصن هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 4646

نامیس نامیس هناخراک   هناخراک یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 125 ھحفص 28 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2eerwyfbu49zq?user=37505&ntc=5930063
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5930063?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vdf7slpxwlxhs?user=37505&ntc=5930212
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5930212?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/172
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یزکرم ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928690 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب افطل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  ( تسویپ تاصخشم  قبط  لماک و  تاناکما  اب  هکبش ( ربراک  تهج 125  سوریو  یتنآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیئامن تقد  تسویپ  تاصخشم 

1101001072000185 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رتویپماک سالیگ  هدننک  هضرع  عجرم  شیوداپ  یتراجت  مان  یا  هقلح  باق 1  لاس  رابتعا 1  تدم  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818653194 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  بنج  هیمطاف  راولب  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33443105-086  ، 33443000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33662389-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیمز و یلم  نامزاس  یقرش -  ناجیابرذآ  یزاسرهش  هار و   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نکسم

یقرش 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   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928916 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامزمه ربراک  اب 100  اتفا  یدربهار  تیریدم  زکرم  زا  زوجم  یاراد  تنرتنیا  زاسادج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091597000010 زاین :  هرامش 

نکسم نیمز و  یلم  نامزاس  یقرشناجیابرذآ    یزاسرهش  هار و  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

حیضوت قبط  1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامزمه ربراک  اب 100  اتفا  یدربهار  تیریدم  زکرم  زا  زوجم  یاراد  تنرتنیا  زاسادج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5157733398 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  رصعیلو ، ییالابرس  زیربت ، زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33309051-041  ، 33691051-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33691056-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبهب افطل   افطل دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا (( تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط وو   لماک   لماک تاناکما   تاناکما اباب   هکبش ( ( هکبش ربراک   ربراک   125125 تهج   تهج سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.دیئامن .دیئامن تقد   تقد تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم

4848

نامزمه نامزمه ربراک   ربراک   100100 اباب   اتفا   اتفا یدربهار   یدربهار تیریدم   تیریدم زکرم   زکرم زازا   زوجم   زوجم یاراد   یاراد تنرتنیا   تنرتنیا زاسادج   زاسادج ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون ،  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 09 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5929032 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاسکی ینابیتشپ  هارمه  هب  شیوداپ  اهنات  ـ سا دات و  یارب سـ سوریو  یتنآ  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ  رد  تاصخشم 

ددرگ هناماس  تسویپ  ًامتح  کرادم  هارمه  هب  تمیق  زیر 
1101003159000046 زاین :  هرامش 

روشک سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

سنسیال 3142 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1933884883 یتسپ :  دک  ینیسح ،  سابع  دیهش  هچوک  هیرطیق -  راولب  یتعیرش -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24572220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22211835-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیر زیر دشاب   دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ ردرد   تاصخشم   تاصخشم هلاسکی   هلاسکی ینابیتشپ   ینابیتشپ هارمه   هارمه هبهب   شیوداپ   شیوداپ اهنات   اهنات ــ ساسا وو   دات   دات سســ یارب   یارب سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ هناماس   هناماس تسویپ   تسویپ ًامتح   ًامتح کرادم   کرادم هارمه   هارمه هبهب   تمیق   تمیق
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یعامتجا هافر  راک و  نواعت  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 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

5929053 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع طیارش  تامدخ و  حرش  قبط  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  ترازو  اه ی  هناماس  دک  سروس  تیریدم  هژورپ  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسویپ

1101000010000104 زاین :  هرامش 
یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
رازفا مرن  1 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسررب یداهنشیپ  تمیق  تروصنیا  ریغ  ردو  یمازلا  ات 1401/8/22 تلود  کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  (PDF لیاف کی   ) کرادم یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  یمومع 64492626  طیارش  تسود و  یحتف  الیل  مناخ   64492420 نفلت هرامش  اب  تامدخ  حرش  رد  ماهبا  دوجو  تروص  رد  دش .  دهاوخن 

1457994861 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  روما  راک و  ترازو  یدوبهب - شوخ و  نیب  -- یدازآ خ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64492355-021  ، 64492526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66580009-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقیقحت زکرم  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هاگشهوژپ   :: 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   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5929507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض لیاف  قباطم  هاگشهوژپ  لاترپ  یزاس  هدایپ  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003033000016 زاین :  هرامش 

تاقیقحت زکرم  تاعالطا  یروانفو  تاطابترا  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هجوت  همیمض  لیاف  تاحیضوت  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439955471 یتسپ :  دک  متسیب ،  نابایخ  زا  دعب  یلامش  رگراک  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84977189-021  ، 84977426-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88336456-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمومع یمومع طیارش   طیارش وو   تامدخ   تامدخ حرش   حرش قبط   قبط یعامتجا   یعامتجا هافر   هافر وو   راک   راک نواعت   نواعت ترازو   ترازو اهاه  یی   هناماس   هناماس دکدک   سروس   سروس تیریدم   تیریدم هژورپ   هژورپ یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع
 . . تسویپ تسویپ
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همیمض همیمض لیاف   لیاف قباطم   قباطم هاگشهوژپ   هاگشهوژپ لاترپ   لاترپ یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 5252
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مهد 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 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

5929520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

19 زاف مهد  هاگشیالاپ  -asa cisco 5512 سنسیال : دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097684000177 زاین :  هرامش 

مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ینامرف دیشرف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   N55-8P-SSK9 لدم سنسیال  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ در  ببس  هدنشورف  طسوت  تامازلا  دنبره  تیاعر  مدع.تفرگ  دهاوخ  رارق  یسررب  دروم  تسویپ  تامازلا  لیاف  ساسا  رب  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  یلام  ینف و 

(19 زاف ) مهد هاگشیالاپ  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

7511893349 یتسپ :  دک  زاف 19 ،  مهد  هاگشیالاپ  هیولسع  هب  ناگنک  نابوتا  رتمولیک 20   - ناگنک ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466270-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1919 زاف زاف مهد   مهد هاگشیالاپ   هاگشیالاپ -- asa c isco 5512asa c isco 5512 سنسیال   سنسیال :: دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 5353
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ناریا تمالس  همیب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون 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

5929636 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخس ینابیتشپ  ویسپ و  تایلمع  یلخاد  - هکبش  ینابیتشپ  لماش - : یزکرم  داتس  نامتخاس  هکبش  ناربراک و  یاه  متسیس  تشادهگن  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یداتس ناربراک  ییاه  هنایار  لماع  متسیس  رازفا - 

ددرگ هظحالم  تسویپ  افطل  ناربراک  یاه  متسیس  تشادهگن  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101001120000045 زاین :  هرامش 

ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هام  4 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

دشاب هام  کی  هیاپ  تمیق  افطل  دشابیم  تسویپ  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1467863433 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  ناشخرد  شبن  یلامش  کمالف  نابایخ  کناویا  راولب  ( برغ  ) سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96881828-021  ، 22858720-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو ویسپ   ویسپ تایلمع   تایلمع یلخاد   - - یلخاد هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ لماش - : - : لماش یزکرم   یزکرم داتس   داتس نامتخاس   نامتخاس هکبش   هکبش وو   ناربراک   ناربراک یاه   یاه متسیس   متسیس تشادهگن   تشادهگن یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
یداتس یداتس ناربراک   ناربراک ییاه   ییاه هنایار   هنایار لماع   لماع متسیس   متسیس رازفا -  -  رازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ
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ناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یهافر  ینابیتشپ و  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5930106 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ تسویپ  تسیل  هژورپ  فیرعت  قبط  هاگشناد  کینورتکلا  تسپ  سیورس  ینابیتشپو  سنسیال  یزادنا  هارو  بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تسویپ  تکرش  کرادمو  روتکاف 
1101094130000049 زاین :  هرامش 

ناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یهافر  ینابیتشپ و  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1794956333 یتسپ :  دک  ناریا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دالیم  جرب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86702351-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88622715-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشناد هاگشناد کینورتکلا   کینورتکلا تسپ   تسپ سیورس   سیورس ینابیتشپو   ینابیتشپو سنسیال   سنسیال یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصنو   بصنو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5555
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رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

router-tcp/rtu convertor سوریو یتنآ  مدوم - لکتورپ  لدبم  رتور -  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092625000587 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 
یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MOXA هدنزاس عجرم   MOXA یتراجت مان   EDS-208A لدم یتعنص  تنرتا  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هناماس نیرب  نامرآ  تاطابترا  تاعالطا و 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
عجرم  ARTU_B (Extreme  ) لدم  Modbus TCP/IP، DNP3، IEC 60870-5-104 و Modbus RTU لکتورپ اب   GSM/GPRS رود هار  هنایاپ  الاک :  مان 

تردق شیاپ  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  تردق  شیاپ  هناماس  هدنزاس 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
نیب هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  هتسب 1   kaspersky antivirus end point security for business advanced ناونع  DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

ایرآ نیون  تاطابترا  هعسوت  یللملا 
هتسب 1 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هدش  هئارا  داهنشیپ  تفن  ترازو  تسارح  هیدات  کیتامروفنا -  یاروش  اتفا -  سیلپ  هیدات  تادنتسم  یرازگراب  مدع  تروص  رد  مهم :  هتکن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تفرگ دهاوخن  رارق  یسررب 

7515889156 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگنامرد  یوربور  یروشاع - خ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31665085-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

router- tcp/rtu convertorrouter- tcp/rtu convertor  سوریو سوریو یتنآ   یتنآ مدوم - - مدوم لکتورپ   لکتورپ لدبم   لدبم رتور -  -  رتور ناونع : : ناونع 5656
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930136 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(EDMS  ) ناس لاگس  دانسا  ویشرآ  رازفا  مرن  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000850 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

2912843-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه سیورس  اه و  تخاسریز  اه ، هناماس  یزاس  مواقم  یزاس و  نما  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003131000100 زاین :  هرامش 

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

هناماس دادعت  16 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرفب لصاح  سامت  نفلت 63923174  هرامش  اب  تامدخ  حرش  رد  ماهبا  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

66709945-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دانسا دانسا ویشرآ   ویشرآ رازفا   رازفا مرن   مرن زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 5757

اهاه سیورس   سیورس وو   اهاه   تخاسریز   تخاسریز اهاه ، ، هناماس   هناماس یزاس   یزاس مواقم   مواقم وو   یزاس   یزاس نما   نما ناونع : : ناونع 5858

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

26658180 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/2115:00:00هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم :: 15:00:001401/08/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930377 :: هرازه هرازه :: 1401/08/2211:30:00دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Wallix رود هار  یسرتسد  تیریدم  رازفا  مرن  یکیزیف  مزاول  سنسیال و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ناگیار دانسا :  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر 3 لقادحینابیتشپ  تامدخ  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  هتشر  1

یا هنایار  یرادا و  یاه  نیشام  ناگدنشورف -  هتشر  2

دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  ملعم 1 ، شبن  ملعم ، راولب  دهشم ، هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

05131296708 نفلت :   05131296619 ینف : سانشراک  نفلت   :: نفلت :: Vendor.mashhad.ir ets.mashhad.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  66   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

WallixWallix رود   رود هار   هار یسرتسد   یسرتسد تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن یکیزیف   یکیزیف مزاول   مزاول وو   سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مهد 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   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  اضاقت  لماک  حرش  ** 19 زاف ** SERVER ROOM ENVIRONMENT MONITORING SYSTEM: دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا 

1101097684000175 زاین :  هرامش 
مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

اتسیو نیون  زادرپ  اناد  هدننک  هضرع  عجرم  مشق  زادرپ  اناد  هدنزاس  عجرم  انیب  یتراجت  مان   ITHS لدم یطیحم  طیارش  گنیروتینام  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا لخاد  تخاس  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا 

دشاب  یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش 
.دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   19 زاف - ناگنک : لیوحت لحم 

07731466291 ** 09170161929 نفلت : 

7511893349 یتسپ :  دک  زاف 19 ،  مهد  هاگشیالاپ  هیولسع  هب  ناگنک  نابوتا  رتمولیک 20   - ناگنک ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466291-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ITHSITHS لدم   لدم یطیحم   یطیحم طیارش   طیارش گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 6060

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 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

5929299 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  مالعتسا  قباطم  تالاصتا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001125 زاین :  هرامش 

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

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا / یسرزاب  تامازلا  مرف  رد  هدش  صخشم  دراوم  تیاعر   / دندات دروم  دوجو ) تروصرد   ) یناریا تالوصحم  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دندرگ همیمض  هناماس  رد  یلام  ینف و  تاداهنشیپ   / ددرگ جرد  هناماس  رد  تایلام  نودب  لک  تمیق 

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

32138527-071  ، 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

شیک نیرام  ناتیت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هرازه نارتسگ  طابترا   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5929414 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 MTU دنرب ییایرد  روتوم  یکدی  تاعطق  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 E NG INE OVE R HAUL KIT

 cylender head
C AP S C R E W

 INJ E C TOR NOZZLE
 S TAR T E R MOTOR

B E AR ING KIT
 B E AR ING KIT

 OIL P UMP
 AIR F ILTER

 FUEL FILTER
 OIL FILTER

GENERATOR VAPORIZER FILTER
GENERATOR PRIMARY FILTER

SEA WATER PUMP
SEA WATER PUMP REPAIR KIT

STARTER MOTOR SOLENOIL

هدش هدش تسویپ   تسویپ مالعتسا   مالعتسا قباطم   قباطم تالاصتا   تالاصتا ناونع : : ناونع 6161

 ( ( MTUMTU  دنرب دنرب ییایرد   ییایرد روتوم   روتوم اهروانش (  (  اهروانش زاین   زاین دروم   دروم یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6262
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TURBOCHER
sea water pump gasket

 starter motor
idle pully

Head gasket
biik operating instrction

O-ring 540*40
O-ring8*3/15
O-ring20*2.5

 O-ring18/2*2/5
 sealing washer

 piston
 cylinder liner

 liner ring
 liner swaling ring

 bearing upper connrod
 bearing connection rod lower

 rocker shaft support
 snap ring

 washer
 bearing bushing

turbin wheel
washer

 thrust bearing
 oring

7oring
 washer

piston ring
 piston ring
ویلسا  روتکژنا 

 plug in board
 plug in board

 display for control
 gasket

 sealing plate inner
 sealing plate outer

 exhasus t manifold left side
bolt at hex

 intermediate member
 bearing housing

 ring carrier
 exhaust manifold left side

 washer cylinder head gasket
 gasket
 gasket

 sealing inner
 sealing outer

 gasket
 gasket

 magnet ventil
 press relief valve
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 spring pin
 spring pin

 sealing ring
 sealing ring

 air filter
OIL HE AT E XC HANG E R W/AC C E P T,

C E R TIF IC AT E
 DIR T T R AP

 C OMP L E T E OIL S E P E R ATOR
 S TAR T E R L E F T-S IDE

 F IR S T P LAT E
 C OOL E R P LAT E VE R S ION B
 C OOL E R P LAT E VE R S ION C

 END P LATE
 DIE S E L FILTER MAHL E

 F UE L F ILTER
 P LUG-IN BOARD

PLUNG IN BOARD BOB 2-02
P LUG - IN BOARD COMPLETE MUP - 21-01

OIL SEPERATOR
PLUNG IN BOARD

PLUNG - IN BOARD ROB 1-01/A
PLUNG IN BOARD CRB 1-03
PLUNG IN BOARD BIB 1-02

PLUNG - IN BOARD 'PLUNG - IN BOARD COMPLETE SCB 3-01
PLUNG - IN BOARD ROB 1-01/A
PLUNG - IN BOARD BOB 1-02/A
PLUNG - IN BOARD ROB 1-01/A

PLUNG - IN BOARD
THER MAL ACTUATOR 75 C

SPEED SENSOR CAMS HAFT
EVEL MONITOR;

SPEED SENSOR CAMSHAFT
SPEED SENSOR CAMSHAFT

OIL FILTER ZF GIR
ANODE ZINK S P 550

PRESSURE SENSOR RAIN FUEL 2000 BAR/F
TEMP SENS PT1000 OIL/WATER/AIR
TEMP SENS PT1000 OIL/WATER/AIR

PLUNG - IN BOARD MPU 23-04
PLUNG - IN BOARD BIB 2-01

PLUNG - IN BOARD AIB 2-03
LEVEL MONITOR

PRESSURE SENSOR OLJE 10 BAR REL
PLUG - IN BOARD MPU 29-05

SENSOR LOWPRESSURE FUEL
TEMP SENS PT1000 OIL/WATER/AIR

PUSHBUTTON
GASKET
GASKET

GASKET - OIL SENTRFUGE
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EXHAUST FLAP
PAPIE R EINS ATZ OIL SENTRIFUGE

PROFILE GASKET
O-RING 37*3

MTU SEALING RING
GASKET

SEALING RING
RING 42*3-0

SEALING RING
MTU SEALING RING

GASKET FOR VALVE COVER
EXHAUST MANIF OLD FOR FREE END

EXH MANIF OLD
AIR FILTER

GASKET
RING-0
O-RING

NOZZLE SEAL INSTALLING TOOL
THE R MOSTAT

INJECTOR REMANUFACTURED
NOZZLE BORE CLEANING TOOL

GASKET
GASKET
WASHER

SEALING WASHER
O-RING

 GASKET THE RMOSTAT HOUSE
THE RMOSTAT 70-120 DEG 2MTR CAP PIPE

BELT TE NSIONER
PRESSOSTAT ADJUSTED TO SETPOINT 93 DEG C

(RUBIA S40 (20 L *5 PCS

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: SHAHVALADI@TITANMARINECO.COMسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5929475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلنپ رتویپماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544001787 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدنزاس  عجرم   PCD یتراجت مان   QUAD لدم یتعنص  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ... هطوبرم و یاهرازفا  مرن  هئارا  تلاصا و و  یهاوگ  ، یتناراگ اب  هارمه  / تسیمازلا ینف  هیقاحلا  مرف  لیمکت  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

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

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

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنهس قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930028 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بانب دنهس  هاگورین  یلصا  یاه  جرب  یئاوه  رادشه  متسیس  بصن  تاعطق و  نیمات  یحارط ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001525000030 زاین :  هرامش 

دنهس قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دحاو 2 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

بانب رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک  ، D دحاو هقبط 5 ،  درمز ،  نامتخاس  ش.آ ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  یوربور  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5156917139 یتسپ : 

33248481-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33248496-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلنپ یلنپ رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 6363

هاگورین هاگورین یلصا   یلصا یاه   یاه جرب   جرب یئاوه   یئاوه رادشه   رادشه متسیس   متسیس بصن   بصن وو   تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 6464
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نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  هیاپ  هارمه  هب  پیرت  هلر  هاگتسد  دیرخ 100  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001008000245 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کت ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MTL INSTRUMENT هدنزاس عجرم   MTL یتراجت مان   MTL4854 لدم یکیرتکلا  یتظافح  هلر  الاک :  مان 

دار وکاید 
هاگتسد 100 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ همیمض  امتح  تکرش  ای  هاگشورف و  کرادم  یمازلا و  تمیق  داهنشیپ  مرف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1981969961 یتسپ :  دک  قرب ،  یادهش  راولب  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22123315-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

هیاپ هیاپ هارمه   هارمه هبهب   پیرت   پیرت هلر   هلر هاگتسد   هاگتسد   100100 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565

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

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

زا 125 ھحفص 44 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dzakmztfwvblc?user=37505&ntc=5930209
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5930209?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/136
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 13 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ طیارش  قبط  هراپیاچ  هبعش  یعامتجا  نیمات  رورس  قاتا  دنمشوه  قیرح  ءافطا  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005914000004 زاین :  هرامش 

 ( هراپ یاچ  نیدلا ( ءایض  هرق  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

هراپیاچ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ طیارش  قبط  هراپیاچ  هبعش  یعامتجا  نیمات  رورس  قاتا  دنمشوه  قیرح  ءافطا  متسیس  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5851967158 یتسپ :  دک  هراپیاچ ،  یعامتجا  نیمات  هرادا  نارمچ  دیهش  راولب  هراپیاچ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36722145-044  ، 36729446-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36729446-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5929472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  قیرح  مالعا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004601000236 زاین :  هرامش 

ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   CQR هدنزاس عجرم   SPC-ET Beam Detector لدم دود  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا  یاه  هناماس 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  ینف  لاوس  دشابیم  هدنشورف  اب  ناتسرامیب  ات  لمح  هنیزه  ددرگ  لیمکت  تسویپ  هب  مالعتسا  مرف  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور تخادرپ 45  دامن  سامت  03134912370

8196973133 یتسپ :  دک  یضرغ ،  هواک خ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34912418-031  ، 34912000-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34519910-031 :: 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

یتسویپ یتسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط هراپیاچ   هراپیاچ هبعش   هبعش یعامتجا   یعامتجا نیمات   نیمات رورس   رورس قاتا   قاتا دنمشوه   دنمشوه قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6666

تسویپ تسویپ قبط   قبط قیرح   قیرح مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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داباهم هبعش  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: 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 14 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5929640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنمشوه قیرح  مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005787000006 زاین :  هرامش 

داباهم هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ لرتنک  رایاوه  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   OGGIONI هدنزاس عجرم   TMP2-J لدم قیرح  مالعا   SMT ترارح راجفنا  دض  روتکتد  الاک :  مان 

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

داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهاوخ دقعنم  یا  هناگ  ادح  دادرارق  هدنرب  اب  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  تاروسک  هیلک  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا  یتسویپ  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ مالعا  هدوزفا  شزرا  نودب  غلابم  دش 

5915916383 یتسپ :  دک  داباهم ،  یعامتجا  نیمات  نامزاس  دیحوت   راولب  داباهم  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42440401-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42440401-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5929899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

gas transmitter parts تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863001152 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تالایا هدنزاس  روشک   HONEYWELL OLDHAM هدنزاس عجرم   HONEYWELL OLDHAM یتراجت مان   OLCT100 لدم یلاتیجید  زاگ  زاسراکشآ  الاک :  مان 

برغ دنیآرف  زیهجت  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرما  هدحتم 
ددع 12 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگیم لاطبا  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  تسیمازلا  دنب 10  لیمکت  تسویپ و  لیاف  تاحفص  هیلک  ندومن  رهم  روتکاف ، شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714677745 یتسپ :  دک  کالپ 42 ،  ربجنر  نابایخ  شبن  نز  راولب  هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3311-083  ، 38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنمشوه دنمشوه قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 6868

یلاتیجید یلاتیجید زاگ   زاگ زاسراکشآ   زاسراکشآ ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5929964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

14012445 مالعتسا :  هرامش 
تامدخ دیرخ  اهدادرارق و  هرادا  دحاو : 

2022/11/15 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5930019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/02 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ گولاتاک  تاعالطا و  قبط  ) یتاسیسات مالقا  فیدر   6 ناونع : 

14013136 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/18 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لالح لالح فشاک   فشاک وو   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یحارط   یحارط هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 7070

(( تسویپ تسویپ گولاتاک   گولاتاک وو   تاعالطا   تاعالطا قبط   قبط )) یتاسیسات یتاسیسات مالقا   مالقا فیدر   فیدر   66 ناونع : : ناونع 7171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 11 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930188 :: 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 

1101007004000215 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 : 

1401/08/22 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

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  2424   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ییاوه ییاوه تسپ   تسپ تقرس   تقرس نالعا   نالعا وو   دنمشوه   دنمشوه تظافح   تظافح هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272

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

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

زا 125 ھحفص 48 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pkw5tl9vujpwf?user=37505&ntc=5930188
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5930188?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/173
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5928643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یرون  ربیف  یاهریسم   GIS هشقن هیهت  تلیبزا و  یاه  هشقن  یناسر  زورب  هیهت و  یزاس و  هنیهب  تایلمع  ریداقم  تسرهف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نانمس

1101001022001581 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/28 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تایلام باستحا  نودب  یداهنشیپ  تمیق  دشاب  یم  هطوبرم  سانشراک  طسوتراک  ماجناداتزا  سپ  تخادرپ   . دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  یماما  یاقآ  هرامشابرتشیب 09121315602  تاعالطا  تهج  تس  مازلا  الاک  تنامض  شورف و  زا  سپ  تامدخ  هئارا  تسا  هدوزفا  شزرارب 

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

33345520-023  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928862 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  انمض  دیئامرف  رظن  مالعا  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000106000035 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش مایت  هدننک  هضرع  عجرم   UNICOM یتراجت مان  هکبش   UC-PNL5e-24 لدم  5e هدر کج  نوتسیک  اب  دلیش  نودب  تروپ  لنپ 24  چپ  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  انمض  دیئامرف  رظن  مالعا  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5713613835 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  یناشاک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32255905-044  ، 32244041-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32252611-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا یرون   یرون ربیف   ربیف یاهریسم   یاهریسم   GISGIS هشقن   هشقن هیهت   هیهت وو   تلیبزا   تلیبزا یاه   یاه هشقن   هشقن یناسر   یناسر زورب   زورب وو   هیهت   هیهت وو   یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب تایلمع   تایلمع ریداقم   ریداقم تسرهف   تسرهف ناونع : : ناونع
نانمس نانمس

7373

55 ee هدر   هدر کجکج   نوتسیک   نوتسیک اباب   دلیش   دلیش نودب   نودب تروپ   تروپ لنپ  2424   لنپ چپچپ   ناونع : : ناونع 7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928874 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 : نفلت نتراک  بوغرم 10  کرام   UTP هکبش لباک  نتراک 2- بوغرم 10  کرام   OUTDOOR SFTP CAT6 هکبش لباک  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رارسا یاقآ   08633492836

1101092447000941 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قافآ هکبش  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 6   m 500 لوط  SFTP هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

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

ینف داهنشیپ  لاسرا.دشاب  یم  ینف  سانشراک  هیدات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  هجو  تخادرپ  - دشاب یم  رادیرخ  تکرش  رابنا  برد  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رارسا یاقآ   08633492836 سامت :  نفلت  .دشاب  یم  یمازلا 

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492845-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5928906 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارشو  تاصخشم  تسیل  قبط  (PASSIVE) ویسپ تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003432000071 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ طیارشو  تاصخشم  تسیل  قبط  (PASSIVE) ویسپ تازیهجت  - 

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

1401/08/23 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدمحملگ یاقآ  03132203895 سامت نفلت  - دشابیم هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8133737331 یتسپ :  دک  رذآ ،  لپ  هب  هدیسرن  یرهطم  بالقنا خ  ادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32338740-031  ، 32338795-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32338740-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 7575

(( PASSIVEPASSIVE)) ویسپ ویسپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7676

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

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

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

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

5928923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935000716 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدژم یزلف  یطوق   ml 300 دوجوم یاه  تیزاراپ  عفر  یکینورتکلا و  یاه  تیک  کشخ  هدننک  کاپ  یرپسا  الاک :  مان 

یطوق 30 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هوکریش لباک  میس و  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  هرقرق  یرتم  لوط   PVC شکور سنج   mm 6/3 رطق یسم  جوز  ییاوه 2  یتارباخم  لباک  الاک :  مان 
رتم 4 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
TAIWAN BOOJAR TECHNOLOGY CO., LTD هدنزاس عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   kg 1 یطوق یدنب  هتسب  عون   mm 0/6 یراک میحل  میس  الاک :  مان 

ورشیپ کینورتکلا  وکین  هدننک  هضرع  عجرم 
یطوق 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   WONDERFUL هدنزاس عجرم  لوفردناو  یتراجت  مان   RG 11 لدم رازبا  نودب  ینفلت  نوتسیک  تکوس  الاک :  مان 

نازرو ایوپ  هداد  ارف  هدننک 
ددع 1000 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- یراک   یراک میحل   میحل میس   میس ییاوه -  -  ییاوه یتارباخم   یتارباخم لباک   لباک دوجوم - - دوجوم یاه   یاه تیزاراپ   تیزاراپ عفر   عفر وو   یکینورتکلا   یکینورتکلا یاه   یاه تیک   تیک کشخ   کشخ هدننک   هدننک کاپ   کاپ یرپسا   یرپسا ناونع : : ناونع
ینفلت ینفلت نوتسیک   نوتسیک تکوس   تکوس

7777

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5929064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . یتظافح تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ لیاف  اب  قباطم  الاک  تساوخرد 

1101003452000040 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناویات   TAILYN COMMUNICATION CO LTD هدنزاس عجرم   TAILYN یتراجت مان  ( EN  ) لدم  DSLAM اتید مدوم  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
افلج سراپ  هدننک 

ددع 6 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . یتظافح تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسویپ لیاف  اب  قباطم  الاک  تساوخرد 

.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  لماک  تاصخشم  اب  تمیق  روتکاف  شیپ  جرد 

7515796957 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  تیریدم  نامتخاس  هر - )  ) ینیمخ ماما  نادیم  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33305111-077  ، 33543277-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33543282-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم الاک   الاک تساوخرد   تساوخرد یتظافح .  .  یتظافح تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7878
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هاضق هوق  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 09 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5929286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CIsco Router 1921 ددع دادعت 1  یتساوخرد  یالاک  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004813000286 زاین :  هرامش 

هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 
اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   CISCO2821 لدم هکبش  رتور  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب الاک  لمح  هنیزه  دشابیم 3- یمازلا  روتکاف  ریز  رد  ابش  هرامش  جردو  ربتعم  یتناراگ  هارمه  هب  یمسر  روتکاف  یراک 2- هامکی  الاک  هجو  تخادرپ  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدننک  نیمات  هدهع 

1415913111 یتسپ :  دک  هیئاضق ،  هوق  یزکرم  نامتخاس  باجح  نابایخ  شبن  زرواشک   راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63977151-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CIsco Router 192 1CIsco Router 192 1 ددع   ددع   11 دادعت   دادعت یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 7979
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هاشنامرک هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 11 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5929463 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاشنامرک هقطنم  هپس  کناب  بعش  یلخاد  هکبش  یرادهگن  سیورس و  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یموب  هدننک  تکرش 

1101001530000013 زاین :  هرامش 
هاشنامرک هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یموب  هدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف 

هطوبرم نیلوئسم  دات  زا  سپ  هجو  تخادرپ 

6714616441 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  بعش  روما  تیریدم  یدازآ -  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38228232-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38228232-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یموب   یموب هدننک   هدننک تکرش   تکرش هاشنامرک   هاشنامرک هقطنم   هقطنم هپس   هپس کناب   کناب بعش   بعش یلخاد   یلخاد هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 8080
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هیمورا هبعش 3  یعامتجا  نیمات   :: 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   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5929467 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مامت دوش  - مالعا  بصن  تایلام ،  هنیزه و  باستحا  اب  اهالاک  تمیق  یتسویپ -  کرادم  قبط  یتساوخرد  دراوم  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- .دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  ینوناق  تاروسک 

1101005808000002 زاین :  هرامش 
هیمورا هس  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
ددع 282 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب لاوس  تروصرد  دوش - تسویپ  تمیق  مالعتسا  رد  دزمتسد  هوالع  هب  روتکاف  شیپ  هئارا  دوش -  تیور  امتح  یتسویپ  کرادم  رد  راد  هراتس  دراوم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرگسع یاقآ  هرامش 09141462047 

5717664483 یتسپ :  دک  هیمورا ،  هس  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  یدازآ  نادیم  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32777102-044  ، 32812155-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32782155-044 :: 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 یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

26699707 هرامش :   :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 15  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5929532 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/08/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  هکبش  هعسوت  رب  تراظن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبتر 6 لقادح  تاطابترا -  تاعالطا و  یروانف  یکیتامروفنا ، یاهحرط  یارجا  رب  تراظن  هرواشم و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  هبتر 5  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - ینابیتشپ تامدخ  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  هبتر 5  لقادح  یتارباخم -  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  کیتامروفنا - ناراکنامیپ - 

تیاس دانسا : تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  ملعم 1 ، شبن  ملعم ، راولب  دهشم ، هدننک :  رازگرب  سردآ 

05131296708 نفلت :   05131296605 ینف : سانشراک  نفلت   :: نفلت :: Vendor.mashhad.ir ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مامت مامت دوش   - - دوش مالعا   مالعا بصن   بصن تایلام ،  ،  تایلام وو   هنیزه   هنیزه باستحا   باستحا اباب   اهالاک   اهالاک تمیق   تمیق یتسویپ -  -  یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط یتساوخرد   یتساوخرد دراوم   دراوم بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
-- .دشاب .دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   ینوناق   ینوناق تاروسک   تاروسک

8181

یرون یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت ربرب   تراظن   تراظن ناونع : : ناونع 8282
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یقرش ناجیابرذآ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/843 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ea.tci.ir :: عبنم اتعبنم زا 1401/8/16   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5929843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هنایار  هکبش  ویسپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هنایار   هنایار هکبش   هکبش ویسپ   ویسپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8383
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5930038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاهلیاف  قبط  رتنس  اتید  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشابیم هباشم  اهدکناریا 

.دامن هئارا  لخاد  تخاس  یاه  هنومن  زا  ندوب  دوجوم  تروص  رد  افطل 
1101093228001667 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   4GB SW SINGLE PACK SFP TRANSCEIVER لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 48 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

رهمجرذوب یدنب  بلاق  یزیر و  نتب  تاودا  دربراک  یزلف  پیت 1  تکارب  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نایناریا نودیلک  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO هدنزاس عجرم   WS-C2960CX-8TC-L لدم یتارباخم  متسیس  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   QW938B لدم  HPE SN3000B 16 GB 24-PORT هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هناماس هارمه  ایرآ 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب تفن  تکرش  تسارح  هدش  تیحالص  دات  تسیل  ءزج  هک  دنشابیم  هصقانم  رد  تکرش  هب  زاجم  یناگدننک  نیمات  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرابتعا تخادرپ 

تفن تکرش  رابنا  برد  لیوحت 

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

52622683-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنس رتنس اتید   اتید تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8484
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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 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  حرش  قباطم  یرون  ربیف  یواح  دراگ  میس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001123000408 زاین :  هرامش 

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 9 لدم  m 1 لوط  LC/PC یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ءاضما رهم و  لیمکت و  زا  سپ  تسویپ  یاه  لیاف  .دشابیم  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قباطم  زاین  دروم  یاه  الاک  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  داتس  هناماس  رد  اددجم 

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 : 

36103623-051  ، 36103000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36103099-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fa.tci.ir :: عبنم خیراتعبنم ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا  هتشر  یکاخ 24  یروت  لصفم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یجورخ  هس  یدورو و  هس  اب  یا  هتشر  یموبلآ 144  تساک  اب  یکاخ  یروت  لصفم 

یا هتشر  ییاوه 8  یروت  لصفم 

شزرا رب  تایلام  مان  تبث  همانیهاوگ  هئارا  تروص  رد  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  غلبم  .دشابیم  هدنشورف  هدهعب  ینوناق  تاروسک  هیلکو  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  تخادرپ  ربتعم  هدوزفا 

هناخریبد لوا -  هقبط  سراف  هقطنم  یزکرم  تارباخم  رصعیلو  نابایخ  شبن  تشدرصق  نابیخ  زاریش   :: سردآ سردآ

یمخفا 36289070  :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

071362112070 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف یواح   یواح دراگ   دراگ میس   میس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8585

هتشر هتشر یموبلآ  144144   یموبلآ تساک   تساک اباب   یکاخ   یکاخ یروت   یروت لصفم   لصفم یایا   هتشر   هتشر یکاخ  2424   یکاخ یروت   یروت لصفم   لصفم دیرخ   دیرخ یایا   - - هتشر   هتشر یکاخ  2424   یکاخ یروت   یروت لصفم   لصفم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یایا هتشر   هتشر   88 ییاوه   ییاوه یروت   یروت لصفم   لصفم یجورخ   - - یجورخ هسهس   وو   یدورو   یدورو هسهس   اباب   یایا  

8686

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

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

زا 125 ھحفص 58 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9zbcl6848g6pr?user=37505&ntc=5930072
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5930072?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vv87qqz7kb363?user=37505&ntc=5930125
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5930125?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 14 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0107548007  هرامش  هکبش ) چوس   ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985006053 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MT201UK KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/30 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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چوس چوس اتید   اتید هکبش   هکبش لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 8787
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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

5930279 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  حرش  قبط  قیقد  رازبا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091509000300 زاین :  هرامش 

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راک بسک و  ناشیدناون  هدننک  هضرع  عجرم   DEUTZ هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DEUTZ یتراجت مان   PS50 لدم  V 24 ژاتلو  AC هیذغت عبنم  الاک :  مان 

ماس
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
کینورتکلا ناین  هدننک  هضرع  عجرم   NSR لدم  cm 50 قمع  U 5 عافترا کر  باس  حرط  دم  چیئوس  هیذغت  عبنم  متسیس  هدننک  وسکی  کر  الاک :  مان 

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

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GP280S لدم  W 280 ناوت هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
لامش تراجت  میحر  هدننک  هضرع  عجرم   ORINOL UNITED یتراجت مان   SB-PS8-FB لدم هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

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

تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا   BANDR یتراجت مان   OPS1050.1 لدم  V 24 ژاتلو  DC هیذغت عبنم  الاک :  مان 
ددع 2 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیقد قیقد رازبا   رازبا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8888
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هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5930291 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935000721 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رادرس یلع  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان  لدم 303020  هکبش  راچآ  الاک :  مان 

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

دیشر یقداص  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   TN-GHT301C لدم یزلف  سنج  هکبش  راچآ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یبوقعی دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم   BAFO یتراجت مان   C5C6 لدم هنایار  هکبش  طبار  لباک  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

لایور تاعالطا  یروانف و  هدننک  هضرع  عجرم  راگن  هکبش  لایور  تاعالطا  یروانف و  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   M 10 لوط  BAFO لدم  HDMI لباک الاک :  مان 
راگن هکبش 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم نوتسیک  هکبش  تکوس  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتویپماک یرتویپماک مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 8989

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

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

زا 125 ھحفص 61 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yvkwvmxhsvnb4?user=37505&ntc=5930291
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5930291?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هاگدورف لک  هرادا  روشک -  یاه  هاگورف  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناردنزام ناتسا  یاه 

ناردنزام 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

5930316 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یروانف  هرادا  جیروتسا  نس  رورس  رلرتنک  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001407000124 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زادرپ نیورا  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  . HPE CO هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   P408i-a SR لدم هنایار  رورس  رلرتنک  الاک :  مان 

تراپ
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لیوحت  تسویپ  لیاف  ینف  تاصخشم  قباطم  دیاب  یتساوخرد  یالاک 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  یراس  هاگدورف  ات  لمح  هنیزه 
.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا 

نایدیفس 01133718100 سدنهم  سامت : هرامش 

4845164811 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  یراس -  زان  تشد  هاگدورف  اکن -  هداج  یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33718511-011  ، 33245417-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33722404-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف هرادا   هرادا جیروتسا   جیروتسا نسنس   رورس   رورس رلرتنک   رلرتنک هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9090

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

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتابکا ناتسرامیب  ویسپ  تازیهجت  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000236000036 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشابیم یتسویپ  کرادم  ساسارب  یراذگ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6517619651 یتسپ :  دک  یزکرم ،  داتس  نامتخاس  نادمه  یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیدرپ  هدیمهف  دیهش  راولب  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31311114-081  ، 31311100-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32528027-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نامزمه5928916 ربراک  اب 100  اتفا  یدربهار  تیریدم  زکرم  زا  زوجم  یاراد  تنرتنیا  هحفص 28)زاسادج  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

همیمض5929507 لیاف  قباطم  هاگشهوژپ  لاترپ  یزاس  هدایپ  هحفص 28)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5929636: - لماش یزکرم  داتس  نامتخاس  هکبش  ناربراک و  یاه  متسیس  تشادهگن  یراذگاو 
هنایار لماع  متسیس  رازفا -  تخس  ینابیتشپ  ویسپ و  تایلمع  یلخاد  - هکبش  ینابیتشپ 

یداتس ناربراک  ییاه 

هحفص 28) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5930129router-tcp/rtu convertor سوریو یتنآ  مدوم - لکتورپ  لدبم  هحفص 28)رتور -  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اه5930252 سیورس  اه و  تخاسریز  اه ، هناماس  یزاس  مواقم  یزاس و  هحفص 28)نما  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

ناتسرامیب ناتسرامیب ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن ناونع : : ناونع 9191

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

نادمه کی  هیحان  شرورپ  شزومآ و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5929013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادمه کی  هیحان  مود  هطسوتم  ناگنازرف  هسردمدنمشوه  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000318000026 زاین :  هرامش 

نادمه کی  هیحان  شرورپ  شزومآ و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   UB-7325 لدم لاتیجید  دنمشوه  درب  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  ددع .  دادعت 12 هب  یبناج  لیاسو  هیلک  بصن و  ربتعم و  یتناراگ  اب  هارمه   Rio touch لدم دنمشوه  ولبات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  لماک  تاصخشم  دش  دهاوخ  تخادرپ  هسردم  ریدم  دات  ماجنا و  زا  سپ  دقن  تروص  هب  تخادرپ 

6517683319 یتسپ :  دک  کولب 11 ،  یناشاکراولب  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32510160-081  ، 32523091-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32511112-081 :: 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   99 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دنمشوه دنمشوه ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کارا هاگدورف  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تمیق مالعتسا  مرف  قبط  رب  ینیمز ( ینمیا  هداج  لیمکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001428000024 زاین :  هرامش 
کارا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تمیق مالعتسا  مرف  قبط  رب  ینیمز ( ینمیا  هداج  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818889891 یتسپ :  دک  کارا ،  هاکدورف  یلامش -  یدنبرمک  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38868011-086  ، 33689001-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33689002-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5929535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هشقن  لودج و  حرش  هب  هیئاتفص  هلحم  نابوتا و  تهج  یتراظن  ناوخ و  کالپ  نیبرود  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093417000049 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هکرابم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نمیا یتراجت  مان   IAP.NB-P3522WSA لدم راکدوخ  سوکوف  موز و  بش و  رد  دید  تیلباق  اب  لسکیپ  اگم  جنپ  تلوب  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ارآ 
هاگتسد 27 دادعت : 

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

 . دشاب یم  حالصیذ  عجارم  زا  مزال  تازوجم  ذخا  هب  مزلم  مالعتسا  هدنرب   :: 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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تمیق تمیق مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف قبط   قبط ربرب   ینیمز ( ( ینیمز ینمیا   ینمیا هداج   هداج لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 9393

یتراظن یتراظن وو   ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9494
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

148309 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/24هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5929719 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینوتژ متسیس  یموینیمولآ  کالپ  رطخ ، ولبات  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5929875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  ) تسویپ تسیل  حرش  قباطم  هتسب  رادم  نیبرود  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000291 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  هرامش 09126942141 اب  یگنهامه  تهج  افطل.نامزاس  ناسانشراک  دات  اب  یلصا  یتناراگ.ددرگ  همیمض  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999713113 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  مج  ماج  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22013858-021  ، 22024949-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینوتژ ینوتژ متسیس   متسیس یموینیمولآ   یموینیمولآ کالپ   کالپ رطخ ، ، رطخ ولبات   ولبات نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 9595

(( تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   )) تسویپ تسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش قباطم   قباطم هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9696
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ناتسیس و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5929918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف قبط  شاخ (  نادهاز -  روحم  رد  عقاو  گنجد  زیخ  هثداح  طاقن  عفر  حالصا و  تهج  تاقلعتم  لیردراگ و  ددع  دیرخ 250  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( تسویپ

1101003972000477 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ژاپ یورین  نازاس  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم  لیردراگ  دربراک   A110 لدم هرهم  چیپ و  ریگ و  هبرض  لیردراگ و  هیاپ  هحفص و  لماک  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تس 250 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یردوکن یاقا   05431166380 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5929934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوردوخ بایدر  هاگتسد  دیرخ 30  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000163 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/09/18 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32248723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم ردرد   عقاو   عقاو گنجد   گنجد زیخ   زیخ هثداح   هثداح طاقن   طاقن عفر   عفر وو   حالصا   حالصا تهج   تهج تاقلعتم   تاقلعتم وو   لیردراگ   لیردراگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9797

ییوردوخ ییوردوخ بایدر   بایدر هاگتسد   هاگتسد   3030 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5929956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/19 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ سکع  تاعالطا و  قبط  ) یکیفارت یا  هبرگ  مشچ  روتکلفر  ناونع : 

14012876 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/14 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

یکیفارت یکیفارت یایا   هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ روتکلفر   روتکلفر ناونع : : ناونع 9999

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

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

زا 125 ھحفص 68 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/lgpsla4waxbnq?user=37505&ntc=5929956
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5929956?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930256 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یئامنهار غارچ  یزادنا  هارو  بصن  ریمعت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005036000102 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  درالم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

درالم رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  لایر  رثکا 1.941.500.000  دح  ینوناق  تاروسک  هدوزفا و  شزرا  رب  تایلام  باستحا  اب  هدش  هداد  صیصخت  رابتعا  فقس   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ لاتیجید  ءاضما  رهم و  تسیاب  یم  ءاهب  مالعتسا  هگرب  دانسا و  یمامت  انمض 

3161949978 یتسپ :  دک  درالم ،  یرادرهش  ص ، )  ) مرکا لوسر  راولب  درالم ، نارهت ، ناتسا  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65161001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65153801-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناراهب هژیو  هیحان  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5930403 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هلف  کمن  نت  رادقم 1000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005605000132 زاین :  هرامش 

ناراهب هیحان  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دابآرظن هنیحلم  یندعم  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  ینت  یدنب  هتسب  دقاف  یدنب  هتسب  عون  یدنرس  کمن  خی  دض  الاک :  مان 

نت 1000 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم دقن  ریغ  تروص  هب  تخادرپ  .2

.تخادرپ شیپ  نودب  .3

6617818381 یتسپ :  دک  داهج ،  نادیم  هب  هدیسرن  - نارادساپ خ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33772995-087  ، 33784884-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33784884-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یئامنهار یئامنهار غارچ   غارچ یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ریمعت ،  ،  ریمعت ناونع : : ناونع 100100

یایا هلف   هلف کمن   کمن نتنت   10001000 رادقم   رادقم ناونع : : ناونع 10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5929274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میظنت و یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تسویپ  یاه  لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  ًافطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  کیتاموتا , برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراذگراب 

1101097224000136 زاین :  هرامش 
مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

رثوک ناگرزاب  نیحلاص  هدننک  هضرع  عجرم   GATE OPENER AUTOMATIC یتراجت مان  لدم 3549  گنیکراپ  برد  کیتاموتا  کج  الاک :  مان 
تسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  میظنت و  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تسویپ  یاه  لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  ًافطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  کیتاموتا , برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

37325440-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیکراپ گنیکراپ برد   برد کیتاموتا   کیتاموتا کجکج   ناونع : : ناونع 102102

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

5929596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

omega لدم  shield لنپ بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001493000297 زاین :  هرامش 

دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - یمشاه  09123093134- دشابیم یراک  زور  هیوست 20  - کالب لاکینکت  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس   omega لدم  shieid لنپ بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دابارهم  هاگدورف  راک  ماجنا  لحم  برع - دیرخ  سانشراک 

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

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

omegaomega لدم   لدم   shie ldshield لنپ   لنپ بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5929951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/04 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیتاموتا برد  دربراک  سکبریگ  روتومورتکلا  ناونع : 

14012576 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/11 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد دربراک   دربراک سکبریگ   سکبریگ روتومورتکلا   روتومورتکلا ناونع : : ناونع 104104

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928794 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هام  هس  تخادرپ  هوحن  تسا  هباشت  تهج  دک  ناریا   ( HIK VISION DS-2CD2043G2-I لسکیپاگم تلاب 4  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یقداص 46624106 یاقآ  سانشراک 
1101090049003085 زاین :  هرامش 

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 
میعن نیون  رتسگ  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم   Alphatech یتراجت مان   AH 418 لدم تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاقآ سانشراک  تسا  هام  هس  تخادرپ  هوحن  تسا  هباشت  تهج  دک  ناریا   ( HIK VISION DS-2CD2043G2-I لسکیپاگم تلاب 4  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقداص 46624106

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

46624280-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: 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

یوضر ناسارخ  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  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 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

5928914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09905015052 یدنقزاب سدنهم.یمازلا  روتکاف  شیپ.یراک  زور  هد  هیوست.تسویپ  لیاف  قبط  هتسبرادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004761000101 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  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 : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09905015052 یدنقزاب سدنهم.یمازلا  روتکاف  شیپ.یراک  زور  هد  هیوست.تسویپ  لیاف  قبط  هتسبرادم  نیبرود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9178715935 یتسپ :  دک  تثعب 2 و 4 ،  نیب  تثعب –  راولب  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36014262-051  ، 38470107-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38422756-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لسکیپاگم لسکیپاگم   44 تلاب   تلاب نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 105105

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 106106

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5929546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیلک هارمه  هب  روتکاف  شیپ.تسویپ  تسیل  قبط  دیرخ  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا.نیبرود  هیاپ  هتسبرادم و  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض  یتناراگ  عون  ینف و  تاصخشم 

1101000306000016 زاین :  هرامش 
نادمه یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

طابترا زادنا  مشچ  هدننک  هضرع  عجرم   AXIS یتراجت مان   AXIS T91A61 لدم کرید  یور  بصن  لباق  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نایناریا ناب  هدید  تنایشوس  هدننک  هضرع  عجرم   AXIS یتراجت مان   M5525-E لدم هکبش  تحت  نادرگ   PTZ هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516913733 یتسپ :  دک  مدرم ،  یرتم  هدیمهف 18  دیهش  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38411563-081  ، 38411000-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38380520-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود هیاپ   هیاپ وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 107107
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5929756 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد یراذگ  تمیق  نامز  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا  هب  مازلا   ) تسویپ تاعالطا  قبط   HD وبروت رآ  یو  ید  هتسب و  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( هناماس

1101094897002227 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

رکاذ خیش  همطاف  هدننک  هضرع  عجرم   LITON یتراجت مان   DVR-S19LBK لدم هنایار  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  قاصلا  هب  مادقا  یتکرش  ای  یهاگشورف  گربرس  اب  هک  ددرگیم  یسررب  یناگدنشورف  یراذگ  تمیق  .ناتسرامیب  رابنا  برد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ دیق  روتکاف  شیپرد  دشابیم .  بصن  زا  سپ  روتکاف  هیوست  .دریذپیمن  ماجنا  روتکاف  شیپ  ذخا  تهج  یسامت  هنوگچیه  .دنیامن 

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032165-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: 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

ردرد یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق نامز   نامز ردرد   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ قاصلا   قاصلا هبهب   مازلا   مازلا  ) ) تسویپ تسویپ تاعالطا   تاعالطا قبط   قبط   HDHD وبروت وبروت رآرآ   یویو   یدید   وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
(( هناماس هناماس

108108
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هاضق هوق  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 09 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

X-Rite i1 Displar pro هاگتسد ددع  دادعت 1  یتساوخرد  مالقا  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004813000285 زاین :  هرامش 

هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   ENVR-3432 لدم هکبش  تحت  ریواصت  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

موسکا ناژوف  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشابیم 3- یمازلا  روتکاف  ریز  ربتعم  یتناراگ  جردوابش  هرامشو  یمسر  روتکاف  یراک 2- هام  کیالاک  هجو  تخادرپ  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدننک 

1415913111 یتسپ :  دک  هیئاضق ،  هوق  یزکرم  نامتخاس  باجح  نابایخ  شبن  زرواشک   راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63977151-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: 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

ENVR-3432ENVR-3432 لدم   لدم هکبش   هکبش تحت   تحت ریواصت   ریواصت شخپ   شخپ وو   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 109109
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( کتیریا ناریا ( یسدنهم  یللملا  نیب  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   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930173 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  حرش  هب  زاوها -  یمورب  رابنا  تانئاق و  دالوف  یاهتیاس  تهج  هتسبرادم  یاه  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095916000018 زاین :  هرامش 

ناریا یسدنهم  یللملا  نیب  هدننک :  رازگرب 
CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یم  یسررب  هدش  تساوخرد  تاصخشم  افرص  . 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناخیدروا 09126190721 یاقآ  اب  ینف  طابترا  یارب  .تسا  مزال  یکیزیف  تست  . 2

.تسا یمازلا  یلم  رادناتسا  ناشن  یاراد  رازفا Smart Pss و  مرن  اب  گنهامه  . 3

1994643683 یتسپ :  دک  کالپ 6 ،  راطع  کنو خ  نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81282320-021  ، 81280000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81280000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1101 10
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نادمه یتعنص  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5930295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیلک هارمه  هب  روتکاف  شیپ.تسویپ  تسیل  قبط  دیرخ  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا.نیبرود  هیاپ  هتسبرادم و  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض  یتناراگ  عون  ینف و  تاصخشم 

1101000306000017 زاین :  هرامش 
نادمه یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

طابترا زادنا  مشچ  هدننک  هضرع  عجرم   AXIS یتراجت مان   AXIS T91A61 لدم کرید  یور  بصن  لباق  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نایناریا ناب  هدید  تنایشوس  هدننک  هضرع  عجرم   AXIS یتراجت مان   M5525-E لدم هکبش  تحت  نادرگ   PTZ هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516913733 یتسپ :  دک  مدرم ،  یرتم  هدیمهف 18  دیهش  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38411563-081  ، 38411000-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38380520-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود هیاپ   هیاپ وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود 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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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناجنز ناتسا  بعش  روما  هرادا  - ناریا یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5930307 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز روما  هرادا  یلم  کناب  بعش  سکوداراپ  تقرس  نالعا  تازیهجت  دیرخ  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003193000023 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  هدوب و  الاک  تلاصا  ربتعم و  یتناراگ  یاراد  دیاب  یلاسرا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4516766859 یتسپ :  دک  بعش ،  روما  هرادا  نامتخاس  یشبح  لالب  نابایخ  شبن  رهشمرخ  نابایخ  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33771158-024  ، 33770038-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33770278-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتراظن5929535 ناوخ و  کالپ  نیبرود  تازیهجت  هحفص 64)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هدافتسا5929875 هباشم  دک  ناریا  زا  ) تسویپ تسیل  حرش  قباطم  هتسب  رادم  نیبرود  بصنو  دیرخ 
( تسا هدش 

هحفص 64) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

هناخراک5929421 یریوصت  تراظن  متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، هحفص 21)دیرخ ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5930058(CCTV  ) نیبرود هژورپ  هحفص 21)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5930173 یاه  نیبرود  هحفص 72)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نامیس5930212 هناخراک  یریوصت  تراظن  متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، تایلمع  هحفص 21)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

بعش بعش سکوداراپ   سکوداراپ تقرس   تقرس نالعا   نالعا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ 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 " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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 " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

شیپ5929756 قاصلا  هب  مازلا   ) تسویپ تاعالطا  قبط   HD وبروت رآ  یو  ید  هتسب و  رادم  نیبرود 
( هناماس رد  یراذگ  تمیق  نامز  رد  روتکاف 

هحفص 72) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5929472 قبط  قیرح  مالعا  هحفص 44)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دنمشوه5929640 قیرح  مالعا  هحفص 44)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتراظن5929535 ناوخ و  کالپ  نیبرود  تازیهجت  هحفص 64)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نانمس ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001004449000031 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش زور  تعاس 14   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما دادیور   :: عبنم هبنشودعبنم زور  رهرظ  تعاس 14   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928715 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  حبص  تعاس 8   - 1401/09/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرت نوناق  نامتخاس  هینبا  یکیناکم و  یقرب و  تاسیسات  یساسا  تاریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 3519837631  جیسب  راولب  نانمس -   :: سردآ سردآ
نانمس ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یمومع  طباور 

021-41934  - 02333435890-1 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

نامتخاس5928715 هینبا  یکیناکم و  یقرب و  تاسیسات  یساسا  هحفص 21)تاریمعت  ددرت  ( ددرت

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

ریمعت و5929087 بصن  هیهت ، ییارجا  تایلمع  یرادهگن -  ریمعت و  هاگتسیا ، ثادحا  ییارجا  تایلمع 
ناتسوب رباعم  یزاس  بسانم  یزاسهب و  تایلمع  لیردراگ -  یرادهگن 

هحفص 16) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یشک5928684 طخ  میرح  هب  زواجت  زمرق و  غارچ  زا  روبع  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ 
یرادرب هرهب  هلحرم  ات  هدایپ  رباع 

هحفص 16) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یشک5929810 طخ  میرح  هب  زواجت  زمرق و  غارچ  زا  روبع  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ 
یرادرب هرهب  هلحرم  ات  هدایپ  رباع 

هحفص 16) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نامتخاس نامتخاس هینبا   هینبا وو   یکیناکم   یکیناکم وو   یقرب   یقرب تاسیسات   تاسیسات یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 113113
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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 13 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5929247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح دض  برد  باب  کی  بصن  هیهت و  هراپیاچ و  هبعش  یعامتجا  نیمات  رورس  قاتا  قیرح  دض  یزیمآ  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005914000005 زاین :  هرامش 

 ( هراپ یاچ  نیدلا ( ءایض  هرق  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

هراپیاچ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راوید 3 عافترا  قاتا  داعبا  قیرح - دض  برد  باب  کی  بصن  هیهت و  هراپیاچ و  هبعش  یعامتجا  نیمات  رورس  قاتا  قیرح  دض  یزیمآ  گنر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ضرع 4 قاتا 6 و  لوط 

5851967158 یتسپ :  دک  هراپیاچ ،  یعامتجا  نیمات  هرادا  نارمچ  دیهش  راولب  هراپیاچ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36722145-044  ، 36729446-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36729446-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092273000079 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5929815 :: هرازه هرازه :: 1401/09/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 K40110-3019801043-B هصقانم هرامش  هب  قیرح  ءافطا  یتایلمع  سابل  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مج  رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

HSE هرادا تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 200,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   800,000,000 نیمضت :  غلبم 
16:00 تعاس : 1401/12/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تاصقانم الاک  روما  مج  رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  مج  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   ، 7561875847 یتسپ :  دک  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7559147127 یتسپ :  دک 

07731682153 سامت : هرامش 

:: 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 باب   باب کیکی   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت وو   هراپیاچ   هراپیاچ هبعش   هبعش یعامتجا   یعامتجا نیمات   نیمات رورس   رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح دضدض   یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 1141 14

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا یتایلمع   یتایلمع سابل   سابل دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 115115

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

ناوخارف مود  تبون  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون 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

5930294 :: 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

طیارش5928695 قبط  هراپیاچ  هبعش  یعامتجا  نیمات  رورس  قاتا  دنمشوه  قیرح  ءافطا  متسیس  یارجا 
یتسویپ

هحفص 44) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

باب5929247 کی  بصن  هیهت و  هراپیاچ و  هبعش  یعامتجا  نیمات  رورس  قاتا  قیرح  دض  یزیمآ  گنر 
قیرح دض  برد 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح

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

یاضف5929352 لرتنک  زکرم  قیرح  یافطا  مالعا و  یاه  متسیس  لیمکت  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ ،
، روشک

هحفص 9) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5929472 قبط  قیرح  مالعا  هحفص 44)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دنمشوه5929640 قیرح  مالعا  هحفص 44)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5929815 ءافطا  یتایلمع  سابل  دیرخ  یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 9)هصقانم  قیرح  ( قیرح

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 1161 16

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزادنا و5929823 هار  بصن و   ، دیرخ یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
یلصا و یاهنامتخاس  روشک ، یاضف  لرتنک  زکرم  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس  لیمکت 

یبناج ش

هحفص 9) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لالح5929964 فشاک  قیرح و  ءافطا  مالعا و  متسیس  یحارط  هرواشم  هحفص 44)تامدخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

زاگ5930294 راشف  تیوقت  یاهدحاو  رد  راجفنا  دض  قیرح و  دض  یاه  برد  بصن  هحفص 9)هیهت و  قیرح  ( قیرح

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

تاسیسأت5929007 زا  یدادعت  رد  کینورتکلا  تظافح  متسیس  بصن  هحفص 21)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تفن5929295 لاقتنا  زکرم  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یار  ـ هحفص 21)جا هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5929409CGS یاه هاگتسیا  زا  یکی  کینورتکلا  تظافح  هناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 21)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5929121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ) مالعتسا  ) تارذ لماک  روتکتید  هارمهب  رلوم  رگیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .( دشاب یم  تسیز  طیحم  هاگشیامزآ  رد  رقتسم  ( pm10 analyzer  ) رابغ شجنس  هاگتسد  هب  طوبرم  یتساوخرد  هعطق  )

1101092372000434 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نایناریا دیما  تراجت  هیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   AZ یتراجت مان   VZ7291AZ لدم یهاگشیامزآ  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( مالعتسا هب  طوبرم  یلک  تاحیضوت  ) تسویپ لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6357147757 یتسپ :  دک  یتسپ 533 ،  قودنص  ینیمخ  ماما  ردنب  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88810422-021  ، 5211118-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52110000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یهاگشیامزآ5929121 هحفص 85)روتکتد  روتکتد  ( روتکتد

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

تسویپ5929472 قبط  قیرح  مالعا  هحفص 44)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دنمشوه5929640 قیرح  مالعا  هحفص 44)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 1171 17
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 - یتسیز مولع  نبون  یاهیروانف  هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
انیس نبا 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5928778 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

متسیس لآ  هدیا  هلاس  یتناراگ 3   ' canon EF 100mm F/208L-Macro IS USM نناک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050315000060 زاین :  هرامش 

انیس نبا  یتسیز –  مولع  نیون  یاهیروانف  هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
متسیس لآ  هدیا  هلاس  یتناراگ 3   ' canon EF 100mm F/208L-Macro IS USM نناک - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

ساپس اب  .دیئامرف  لصاح  سامت  ناگدازریم  رتکد  یاقآ  هرامش 09102012272  اب  ینف  تاعالطا  تهج  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1985743415 یتسپ :  دک  انیس ،  نبا  هاگشهوژپ  یتشهب  دیهش  هاگشناد  نیوا  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22432020-021  ، 22404144-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22404145-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

canon EF 100mm F/208L-Macro IS  USMcanon EF 100mm F/208L-Macro IS  USM  نناک نناک ناونع : : ناونع 118118

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق هقطنم 3  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 17 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930236 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرب هشقن  تهج  نلاژ  سیکدراه و  ردلوه ، رلرتنک ، لماش : هاگتسد  لماک  جیکپ  تاعالطا ) هدننک  هریخذ  سا (  یپ  یج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا  - 

1101091252000015 زاین :  هرامش 
نیوزق هس  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یدارماکاک روندیص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KOLIDA یتراجت مان   ET-02 لدم یرادرب  هشقن  نیبرود  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا  یرادرب -  هشقن  تهج  نلاژ  سیکدراه و  ردلوه ، رلرتنک ، لماش : هاگتسد  لماک  جیکپ  تاعالطا ) هدننک  هریخذ  سا (  یپ  یج  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یحلاص 09121820842 سدنهم  یاقآ  زا  لاوس  تروص  رد  تسا 

3414776315 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  امیس  وادص  بنج  هر ) ) ینیمخ ماما  راولب  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33651986-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33656703-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ساسا یپیپ   یجیج   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1191 19
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سیدرف یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی لدم sal 70200 G AE و   G یرس کی  پیات  ینوس  نیبرود  زنل  ددع  کی  دیرخ   / ینوس نیبرود  زنل  نیبرود و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
sony alpha A7 IV MIRRORLESS BODY نیبرود هاگتسد 

1101050288000128 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  سیدرف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

روپ هایس  نسح  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ   SONY یتراجت مان   ALPHA لدم یلاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
طبض ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   SAL70200G لدم  G یرس نیبرود  زنل  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

سیدرف رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

، دنشاب یم  تیولوا  رد  ناینب  شناد  تاسسوم  اه و  تکرش  یلخاد  ناگدننک  دیلوت  زا  تیامح  روظنم  هب  ددرگ ، لاسرا  هدوزفا  شزرا  روتکاف ، شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لاسرا  هناورپ  همانساسا و  ای  بسک  زاوج 

3166653713 یتسپ :  دک  سیدرف ،  یرادرهش  سیدرف  ناتسرهش  جرک  زربلا  سیدرف ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36658111-026  ، 36658110-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36658110-026 :: 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

5928778canon EF 100mm F/208L-Macro IS USM هحفص 21)نناک نیبرود  ( نیبرود

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

لسکیپاگم5928794 تلاب 4  هحفص 72)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5928850AUTODOME IP  ) لدم  BOSCH یریوصت تراظن  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 20 
STARHIGHT 7000i HD (1080P

هحفص 21) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زاس5928858 هریخذ  رورس ، چیئوس ، لیبق  زا  یبناج  تازیهجت  نیبرود و  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 21)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رهش5928905 حطس  یتراظن  یاه  هحفص 21)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5928914 نیبرود  هحفص 72)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یرس یرس کیکی   پیات   پیات ینوس   ینوس نیبرود   نیبرود زنل   زنل ددع   ددع کیکی   دیرخ   دیرخ  / / ینوس ینوس نیبرود   نیبرود زنل   زنل وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 120120

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 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

یتراظن5929535 ناوخ و  کالپ  نیبرود  تازیهجت  هحفص 64)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

نیبرود5929546 هیاپ  هتسبرادم و  نیبرود  هحفص 72)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

شیپ5929756 قاصلا  هب  مازلا   ) تسویپ تاعالطا  قبط   HD وبروت رآ  یو  ید  هتسب و  رادم  نیبرود 
( هناماس رد  یراذگ  تمیق  نامز  رد  روتکاف 

هحفص 72) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتناراگ5929797 بصن و  هیهت ،  هصقانم  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
کناب هبعش  هس  هتسبرادم  یاه  نیبرود 

هحفص 21) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هدافتسا5929875 هباشم  دک  ناریا  زا  ) تسویپ تسیل  حرش  قباطم  هتسب  رادم  نیبرود  بصنو  دیرخ 
( تسا هدش 

هحفص 64) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5930058(CCTV  ) نیبرود هژورپ  هحفص 21)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5930063 یاه  نیبرود  یتناراگ  بصن و  هحفص 21)هیهت ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5930173 یاه  نیبرود  هحفص 72)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سا5930236 یپ  یج  هحفص 21)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

نیبرود5930295 هیاپ  هتسبرادم و  نیبرود  هحفص 72)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرس5930367 کی  پیات  ینوس  نیبرود  زنل  ددع  کی  دیرخ   / ینوس نیبرود  زنل  نیبرود و  هحفص 21)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) رآرآ یویو   یدید    " " 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

شیپ5929756 قاصلا  هب  مازلا   ) تسویپ تاعالطا  قبط   HD وبروت رآ  یو  ید  هتسب و  رادم  نیبرود 
( هناماس رد  یراذگ  تمیق  نامز  رد  روتکاف 

هحفص 72) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " 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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کارا تخت ) 307  ) جع رصعیلوینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5928910 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ کرادم  قبط   HP رژولکنا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000322000059 زاین :  هرامش 

کارا تخت ) 307  ) جع رصعیلوینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
برغ لامش  تاطابترا  تاعالطا و  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   EMC یتراجت مان   VNXB6GSDAE15F لدم هکبش  رژولکنا  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمضروتکاف  شیپ  ناتسرامیبرد .  لیوحت.دوش  هتشون  یلک  تروصب  غلبم  تسا .  هام  ات 3  یتخادرپ 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3814957558 یتسپ :  دک  جع ، ) ) رصعیلو نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32228705-086  ، 32222006-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32231283-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

200000120500054 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایسآ  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5929327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم هارمه  هب  زاس  هریخذ  هاگتسد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناهفصا یا  هقطنم  بآ  تکرش  هناخ ، هنیئآ  راولب  یادتبا  وجاوخ ، لپ  یوربور  ناهفصا ،  :: سردآ سردآ

یلخاد 1196 - 0315363661 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HPHP رژولکنا رژولکنا ناونع : : ناونع 12 112 1

تاقلعتم تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 122122
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5929746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروصردو یتکرش  یتناراگ  یاراد  هاگتسد.دشاب  یمزایندروم  سالپ  یج  جنیا  نویزیولت 37 هاگتسد  2 .دشاب یم  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ ضیوعت  ندوب  بویعم 

1101091319000110 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

شیک جوم  دیپس  تکرش  زا   95LEL32LCD TV لدم  in 32 زیاس  LCD نویزیولت الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55062044-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاس5928858 هریخذ  رورس ، چیئوس ، لیبق  زا  یبناج  تازیهجت  نیبرود و  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 21)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5928910HP هحفص 89)رژولکنا زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تاقلعتم5929327 هارمه  هب  زاس  هریخذ  هحفص 89)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یاهرورس5929724 چیئوس و  زاس  هریخذ  تازیهجت  شزومآ  یدنبرکیپ و  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ 
زایندروم

هحفص 12) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هاگتسد.دشاب5929746 یمزایندروم  سالپ  یج  جنیا  نویزیولت 37 هاگتسد  2 .دشاب یم  هباشمدک  ناریا 
.ددرگ ضیوعت  ندوب  بویعم  تروصردو  یتکرش  یتناراگ  یاراد 

هحفص 89) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رتنس5930038 اتید  تازیهجت  هحفص 48)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تروصردو تروصردو یتکرش   یتکرش یتناراگ   یتناراگ یاراد   یاراد هاگتسد.دشاب   هاگتسد.دشاب یمزایندروم   یمزایندروم سالپ   سالپ یجیج   جنیا   جنیا نویزیولت  3737 نویزیولت هاگتسد   هاگتسد 22 .دشاب .دشاب یمیم   هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ ضیوعت   ضیوعت ندوب   ندوب بویعم   بویعم

123123
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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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928847 :: 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
1101092288003744 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تراچ ردروکر )  ) هدننک طبض  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

تراچ ردروکر )  ) هدننک طبض  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
( رایعم شنت   ) یحارط شنت  روتاکیدنا  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

( کولب جیگ   ) کالب جیگ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
راشف روتالاگیر  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

( کولب جیگ   ) کالب جیگ  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
( کولب جیگ   ) کالب جیگ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

( کولب جیگ   ) کالب جیگ  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/10/27 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

ردروکر  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

راشف راشف روتالاگیر   روتالاگیر (-(- کولب کولب جیگ   جیگ  ) ) کالب کالب جیگ   جیگ رایعم -) -) رایعم شنت   شنت  ) ) یحارط یحارط شنت   شنت روتاکیدنا   روتاکیدنا تراچ -  -  تراچ ردروکر ) ) ردروکر  ) ) هدننک هدننک طبض   طبض ناونع : : ناونع 124124
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5928847(- کولب جیگ   ) کالب جیگ  رایعم -) شنت   ) یحارط شنت  روتاکیدنا  تراچ -  ردروکر )  ) هدننک طبض 
راشف روتالاگیر 

هحفص 91) ردروکر  ( ردروکر

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5928909 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هام  هس  تخادرپ  هوحن  تسا  هباشت  تهج  دک  ناریا  -  PRESS PRINTER 1200( PN:414-002-040 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090049003090 زاین :  هرامش 

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناهرط یالاک  رهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   D-LINK یتراجت مان   DP-301P  + لدم رتنیرپ  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تارادا برد  یولج  الاک :  لیوحت  تسا  هام  هس  تخادرپ  هوحن  تسا  هباشت  تهج  دک  ناریا  -  PRESS PRINTER 1200( PN:414-002-040 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقداص 02146624106 یاقآ  سانشراک  امه -  ییامیپاوه  یزکرم 

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

46624280-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PRESS PRINTER 1200(  PRESS PRINTER 1200(  PN:414-002 -040PN:414-002 -040 ناونع : : ناونع 125125
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ناجنز ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هیحالصا لوا - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناگتخیهرف  :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 13:30   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928970 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس   - 1401/09/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس تاعطق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   1/501/716/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  500/000 دیرخ : 

ناجنز ناتسا  زاگ  تکرش   :: سردآ سردآ

33146225-024 :: نفلت :: www.setadiran.ir-http://iets.mporg.ir- www.shana.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیبآ 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   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5929857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس رورس تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 126126

هناماس هناماس ردرد   هدش   هدش یراذگراب   یراذگراب ءاهب   ءاهب مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف ربارب   ربارب یکینورتکلا   یکینورتکلا وو   رتویپماک   رتویپماک تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 127127

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هناماس رد  هدش  یراذگراب  ءاهب  مالعتسا  مرف  ربارب  یکینورتکلا  رتویپماک و  تاموزلم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005082000020 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  کیبا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تراپ زادرپ  نیورا  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  . HPE CO هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE 96W لدم رورس  یرتاب  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

قرش متسیس  سراپ  یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   6G SAS 10K rpm SFF لدم  GB 300 تیفرظ  internal کسید دراه  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
قرش متسیس  سراپ  یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   PC3L-10600 لدم  GB 16 تیفرظ  DDR3 مر الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

بونج هنایار  هنارک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   10K 6G لدم  GB 146 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
نازادرپ شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 600GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC لدم  GB 600 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

اسرب
ددع 2 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
نیگنر زبس  هنایار  کدف  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DDR4-2133 لدم  GB 16 تیفرظ رورس  مر  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

نارود تاطابترا  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   RAM 32GB 1x32GB لدم  HPE رورس الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
اریو رصع  نایدان  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان  هنایار   TB 2/4 لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

کیبآ رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  هدش  یراذگراب  ءاهب  مالعتسا  مرف  ربارب  یکینورتکلا  رتویپماک و  تاموزلم  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3441813113 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  یناقلاط -  هلا  تیآ  نابایخ  کیبآ ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32822454-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32823450-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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راوزبس هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5930309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  طیارش  تاصخشم و  قبط  وی و ...  یپ  یس  مر /  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092339000046 زاین :  هرامش 

راوزبس هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  . HPE CO هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   Dual Rank x4 DDR4-2933 لدم  GB 32 تیفرظ هنایار  رورس  مر  الاک :  مان 

تراپ زادرپ  نیورا  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 8 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   intel Xeon Processor E5520 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

هدابآ لالقتسا  زوسن  کاخ  دیلوت  هیهت و  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 2010  بلاق  یزاس  هدامآ  هاگتسد  دربراک   PC و PLC دحاو لرتنک  درب  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاقآ بانج  هرامش 05144217502  اب  یگنهامه  تهج  ددرگ .  هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  لیاف  تسا  هباشم  دک  ناریا  مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دامرف گنهامه  لدکاپ  سدنهم 

9619796393 یتسپ :  دک  راوزبس ،  هقطنم  شخپ  تکرش  یتعیرش –  رتکد  راولب  راوزبس –  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44217005-051  ، 44217505-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44216904-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

طیارش5928695 قبط  هراپیاچ  هبعش  یعامتجا  نیمات  رورس  قاتا  دنمشوه  قیرح  ءافطا  متسیس  یارجا 
یتسویپ

هحفص 44) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

زاس5928858 هریخذ  رورس ، چیئوس ، لیبق  زا  یبناج  تازیهجت  نیبرود و  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 21)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5928909PRESS PRINTER 1200( PN:414-002-040(93 هحفص رورس  ( رورس

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

رورس5928970 تاعطق  هحفص 93)دیرخ  رورس  ( رورس

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

باب5929247 کی  بصن  هیهت و  هراپیاچ و  هبعش  یعامتجا  نیمات  رورس  قاتا  قیرح  دض  یزیمآ  گنر 
قیرح دض  برد 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح

 ...  ... وو ویوی   یپیپ   یسیس   مرمر /  /  ناونع : : ناونع 128128

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یاهرورس5929724 چیئوس و  زاس  هریخذ  تازیهجت  شزومآ  یدنبرکیپ و  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ 
زایندروم

هحفص 12) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هناماس5929857 رد  هدش  یراذگراب  ءاهب  مالعتسا  مرف  ربارب  یکینورتکلا  رتویپماک و  تاموزلم  هحفص 93)دیرخ  رورس  ( رورس

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

5930309 ... وی و یپ  یس  هحفص 93)مر /  رورس  ( رورس

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

تاعالطا5930316 یروانف  هرادا  جیروتسا  نس  رورس  رلرتنک  هاگتسد  کی  هحفص 48)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5929076 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- ددع 3000- یکشزپ تازیهجت  لک  هرادا  تامازلا  هیلک  تیاعرو  هاگتسد - هدنزاس  یناپمک  کیرباف  - هلاس ود  فرصم  خیرات  یاراد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سامت هرامش  23922218

1101099414000011 زاین :  هرامش 
یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 

تراپ سیدرپ  نارتسگ  تمالس  هدننک  هضرع  عجرم  دپ  لول  یتراجت  مان  ترکوتشا  لدم  روتانژیسکا  حطس  روسنس  هدنرادهگن  الاک :  مان 
ددع 3000 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 23922218- ددع 3000- یکشزپ تازیهجت  لک  هرادا  تامازلا  هیلک  تیاعرو  هاگتسد - هدنزاس  یناپمک  کیرباف  - هلاس ود  فرصم  خیرات  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت

1995614331 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  هلا  تیآ  هارگزرب  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  عطاقت  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22663307-021  ، 23921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتانژیسکا روتانژیسکا حطس   حطس روسنس   روسنس هدنرادهگن   هدنرادهگن ناونع : : ناونع 129129

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930109 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف اب  لمح  هنیزه  طقف /  هام  هس  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم   / روتارنژیسکا روسنساموس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002225 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
ءاکرش هداز و  لوسر  دومحم  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN یتراجت مان   SAFB-SMX-AS دک  Invos لدم یرتمیسکا  هاگتسد  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  لمح  هنیزه  طقف /  هام  هس  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم   / روتارنژیسکا روسنساموس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032068-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتارنژیسکا روتارنژیسکا روسنساموس   روسنساموس ناونع : : ناونع 130130

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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روشک ینوناق  یکشزپ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930258 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رد  تسویپ  تاصخشم  دادعت و  هب  ....و  نژیسکا  روسنس  روتوم ،  رپتسا   ، خی دض  لماش  هیلقن  لیاسو  ملق   129 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  یضرف و  دک  ناریا 

1101003009000133 زاین :  هرامش 
روشک ینوناق  یکشزپ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

چالک ایاپ  هدنزاس  عجرم  وژپ 405   PCI حرط چالک  گنیربلب  هحفص و  کسید و  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تسد 1 دادعت : 

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

روتکاف شیپ  نودب  هدش  هئارا  یاه  تمیق  تسا و  یرورض  هناماس  رد  یراذگراب  ناگدننک و  تکرش  طسوت  مالقا ) کیکفت  هب   ) روتکاف شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیدرگ دهاوخ  فذح 
یدقن  تخادرپ 

09125571902 ییاین : یاقآ 

1114791157 یتسپ :  دک  ینوناق ،  یکشزپ  نامزاس  قاثیم - هچوک  تشهب - خ  رهش - کراپ  یبونج  علض  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55604141-021  ، 55609071-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55169681-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   دادعت   دادعت هبهب   ....و   ....و نژیسکا   نژیسکا روسنس   روسنس روتوم ،  ،  روتوم رپتسا   رپتسا  ، ، خیخی دضدض   لماش   لماش هیلقن   هیلقن لیاسو   لیاسو ملق   ملق دیرخ  129129   دیرخ ناونع : : ناونع 131131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هورق ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 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

5930289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتشگنا رثا  بایغ  روضح  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094085000257 زاین :  هرامش 

هورق ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   SUPRIMA هدنزاس عجرم  امیرپوس  یتراجت  مان  یتشگنا 5520  رثا  بایغ  روضح و  هاگتسد  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

رتسگ ناهج  هراتس  ناروانف 
ددع 2 دادعت : 

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

هام  یلا 6  تخادرپ 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09333435751

6661885681 یتسپ :  دک  هورق ،  تشادهب  هکبش  داتس  رویرهش  نابایخ 17  جیسب  نادیم  هورق  هورق ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35221502-087  ، 35220157-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35220157-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتشگنا یتشگنا رثا   رثا بایغ   بایغ روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 132132

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

روشک ینوناق  یکشزپ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رد  تسویپ  تاصخشم  دادعت و  هب  ....و  نژیسکا  روسنس  روتوم ،  رپتسا   ، خی دض  لماش  هیلقن  لیاسو  ملق   129 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  یضرف و  دک  ناریا 

1101003009000134 زاین :  هرامش 
روشک ینوناق  یکشزپ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

چالک ایاپ  هدنزاس  عجرم  وژپ 405   PCI حرط چالک  گنیربلب  هحفص و  کسید و  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تسد 1 دادعت : 

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

روتکاف شیپ  نودب  هدش  هئارا  یاه  تمیق  تسا و  یرورض  هناماس  رد  یراذگراب  ناگدننک و  تکرش  طسوت  مالقا ) کیکفت  هب   ) روتکاف شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیدرگ دهاوخ  فذح 
یدقن  تخادرپ 

09125571902 ییاین : یاقآ 

1114791157 یتسپ :  دک  ینوناق ،  یکشزپ  نامزاس  قاثیم - هچوک  تشهب - خ  رهش - کراپ  یبونج  علض  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55604141-021  ، 55609071-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55169681-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتانژیسکا5929076 حطس  روسنس  هحفص 97)هدنرادهگن  روسنس  ( روسنس

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

روتارنژیسکا5930109 هحفص 97)روسنساموس  روسنس  ( روسنس

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

دادعت و5930258 هب  ....و  نژیسکا  روسنس  روتوم ،  رپتسا   ، خی دض  لماش  هیلقن  لیاسو  ملق  دیرخ 129 
تسویپ تاصخشم 

هحفص 97) روسنس  ( روسنس

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

یتشگنا5930289 رثا  بایغ  روضح  هحفص 97)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

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

وژپ 5930393405  PCI حرط چالک  گنیربلب  هحفص و  کسید و  تاعطق  هحفص 97)هعومجم  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

405405 وژپ   وژپ   PCIPCI حرط   حرط چالک   چالک گنیربلب   گنیربلب وو   هحفص   هحفص وو   کسید   کسید تاعطق   تاعطق هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 133133

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/25 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5929191 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - رسدور دورگنل -  هناتسآ -  ناجیهال -   ) نالیگ قرش  روحم  تارباخم  زکارم  تاسیسأت  هیذغت و  چیئوس ، لباک ، هکبش  یزاس  هنیهب  یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( شلما لکهایس - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق دحاو  هقبط 3 ، یزکرم ، نامتخاس  راسلگ ، هارراهچ  تشر ،  :: سردآ سردآ

32132370-013 و 013-32132330  : :: نفلت :: WWW.GILAN.TCLIR و www.CLIR ونفلت تیاسبو تیاسبو
HTTPIETS.MPORG.IR

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5929484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلا یتسویپ  کرادم  ساسارب  ینف  داهنشیپ  هئارا  .یتسویپ  کرادم  قبط  یرتم  یلیم  یچیئوس 45  لفق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544001788 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نیلیآ  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نیلیآ  یتراجت  مان  لدم 7062   cm 7 زیاس یموینیمولآ  سنج  یچوس  لفق  هریگتسد  الاک :  مان 

یمیش سراپ  نوتسیترآ 
ددع 50 دادعت : 

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

.ههام تخادرپ 3  .تسیمازلا  لیوحت  زا  لبق  هنومن  هئارا  .یتسویپ  کرادم  قبط  یرتم  یلیم  یچیئوس 45  لفق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34177284-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زکارم زکارم تاسیسأت   تاسیسأت وو   هیذغت   هیذغت چیئوس ، ، چیئوس لباک ، ، لباک هکبش   هکبش یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 134134

یرتم یرتم یلیم   یلیم   4545 یچیئوس   یچیئوس لفق   لفق ناونع : : ناونع 135135
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5929992 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/03 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ تاصخشم  قبط  ) لاکیناکم چیئوس  ناونع : 

14012608 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  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

دهشم یتعیرش  قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/25هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5930086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس رچرپمت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاکیناکم لاکیناکم چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 136136

چیئوس چیئوس رچرپمت   رچرپمت ناونع : : ناونع 137137
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1-1401/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/08/18هرامش زا   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kd.tci.ir :: عبنم :: 1401/08/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930164 :: هرازه هرازه :: 1401/09/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکامو نیال  تازیهجت  لصفم -  تزایهجت  رتم و  اهتراک  چیئوس و  دروکچپ -  تازیهجت  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 200/000  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناتسدرک هقطنم  تارباخم  تیریدم  یداتش  نامتخاس  مج  ماج  نابایخ  جدننس  رهش  ناتسدرک  ناتسا   :: سردآ سردآ

33612319-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

5930216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیوس کیتورکیم  روتپادآ  یرتم - پوت 305  کولف  تست  تکج  لبود   7 تک  outdoor هکبش لباک  -326 کیتورکیم چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
326

1101004543000469 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   CCR1036 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشاب یتسویپ  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  هدهع  هب  هدکشناد  رابنا  ات  لمح  هنیزه 

دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  اهالاک 
دشاب 09354810311 تاعالطا  یروانف  دحاو  دیئات  دروم 
دشاب یم  رابنا  هب  الاک  لیوحت  زا  سپ  ور  تروصب 45  تخادرپ 

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

37222447-058  ، 7222443-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

7223509-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سکامو سکامو نیال   نیال تازیهجت   تازیهجت لصفم -  -  لصفم تزایهجت   تزایهجت وو   رتم   رتم اهتراک   اهتراک وو   چیئوس   چیئوس دروکچپ -  -  دروکچپ تازیهجت   تازیهجت زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 138138

326326 چیوس   چیوس کیتورکیم   کیتورکیم روتپادآ   روتپادآ یرتم - - یرتم   305305 پوت   پوت کولف   کولف تست   تست تکج   تکج لبود   لبود   77 تکتک   outdooroutdoor  هکبش هکبش لباک   لباک -- 326326 کیتورکیم کیتورکیم چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 139139
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یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

R3MI/01/001 :: یهگآ یهگآ هرامش   یمومعهرامش نالعا  هحفص  رد  یهگآ  مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور   7 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
ناریا داتس  هناماس 

زورما بونج   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  ود  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930340 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش چیئوس  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 132.258.750.000  غلبم 

لایر نیمضت 6.612.937.500  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

الاک روما  یرادا  نامتخاس  موس  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب -  ناتسا  راذگ : هصقانم  سردآ   :: سردآ سردآ

5037-07731315179 :: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IRنفلت 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

5928852(core switch  ) چیئوس هاگتسد  ود  ینابیتشپ  بصن و  دیرخ ، هحفص 12)ناوخارف  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تارباخم5928857 زکارم  تاسیسات  هیذغت و  چیئوس  لباک  هکبش  یزاس  هنیهب  هحفص 12)یرادهگن و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

زاس5928858 هریخذ  رورس ، چیئوس ، لیبق  زا  یبناج  تازیهجت  نیبرود و  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 21)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زکارم5929191 تاسیسأت  هیذغت و  چیئوس ، لباک ، هکبش  یزاس  هنیهب  هحفص 101)یرادهگن و  چیئوس  ( چیئوس

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

یرتم5929484 یلیم  یچیئوس 45  هحفص 101)لفق  چیئوس  ( چیئوس

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

یاهرورس5929724 چیئوس و  زاس  هریخذ  تازیهجت  شزومآ  یدنبرکیپ و  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ 
زایندروم

هحفص 12) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5929807core) چیئوس هاگتسد  ود  ینابیتشپ  بصن و  دیرخ ،  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم 
(switch

هحفص 12) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لاکیناکم5929992 هحفص 101)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

رتنس5930038 اتید  تازیهجت  هحفص 48)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

هکبش هکبش چیئوس   چیئوس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 140140
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

چیئوس5930086 هحفص 101)رچرپمت  چیئوس  ( چیئوس

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

5930129router-tcp/rtu convertor سوریو یتنآ  مدوم - لکتورپ  لدبم  هحفص 28)رتور -  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5930164 - لصفم تزایهجت  رتم و  اهتراک  چیئوس و  دروکچپ -  تازیهجت  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ 
سکامو نیال  تازیهجت 

هحفص 101) چیئوس  ( چیئوس

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

پوت 5930216305 کولف  تست  تکج  لبود   7 تک  outdoor هکبش لباک  -326 کیتورکیم چیئوس 
چیوس 326 کیتورکیم  روتپادآ  یرتم -

هحفص 101) چیئوس  ( چیئوس

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

قیقد5930279 رازبا  هحفص 48)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش5930340 چیئوس  هحفص 101)نیمات  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " 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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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   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5929010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  ملق  7 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288003791 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یعطق نودب  هلر  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

دونلوس الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
یسامت دنچ  هلر  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

چوس روتیوچکا )  ) رگلمع الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
یروتاینیم زویف  الاک :  مان 

ددع 65 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

یروتاینیم زویف  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
چوس روتیوچکا )  ) رگلمع الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  لسنک  داهنشیپ  لک  یلام  / ینف تاداهنشیپ  هیارا  مدع  تروصرد.دشابیم  یمازلا  یلام  / ینف داهنشیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسامت یسامت دنچ   دنچ هلر   هلر یروتاینیم -  -  یروتاینیم زویف   زویف چوس -  -  چوس رگلمع   رگلمع دونلوس -  -  دونلوس یعطق -  -  یعطق نودب   نودب هلر   هلر ناونع : : ناونع 141141

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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5929164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  ملق  3 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288003797 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 
عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 
عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  لسنک  داهنشیپ  لک  یلام  / ینف تاداهنشیپ  هیارا  مدع  تروصرد.دشابیم  یمازلا  یلام  / ینف داهنشیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5929285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عطق عطق دیلک ) ) دیلک  ) ) چوسدیرخ چوسدیرخ ناونع : : ناونع 142142

نویلاگ نویلاگ  - - ناسین ناسین -- ونادات ونادات نرک   نرک یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 143143

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نویلاگ  - ناسین - ونادات نرک  یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288003796 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وردوخ مانید  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/18 زاین :  خیرات 

چوس هبعج  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/18 زاین :  خیرات 
لیبموتا یجراخ  غارچ  تاموزلم  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/18 زاین :  خیرات 

نیشام قوب  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/09/18 زاین :  خیرات 
نیشام قوب  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/18 زاین :  خیرات 

لیبموتا یجراخ  غارچ  تاموزلم  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/09/18 زاین :  خیرات 
لیبموتا یجراخ  غارچ  تاموزلم  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/09/18 زاین :  خیرات 

چوس هبعج  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/18 زاین :  خیرات 
لیبموتا یجراخ  غارچ  تاموزلم  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/18 زاین :  خیرات 

لیبموتا یجراخ  غارچ  تاموزلم  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/09/18 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  طیارش  حرش و  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

25132-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یسامت5929010 دنچ  هلر  یروتاینیم -  زویف  چوس -  رگلمع  دونلوس -  یعطق -  نودب  هحفص 106)هلر  چوس  ( چوس

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

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

زا 125 ھحفص 109 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/l7ug52wv5unlf?user=37505&ntc=5929285
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5929285?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

عطق5929164 دیلک )  ) هحفص 106)چوسدیرخ چوس  ( چوس

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

نویلاگ5929285  - ناسین - ونادات نرک  یکدی  هحفص 106)تاعطق  چوس  ( چوس

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

یرتم5929484 یلیم  یچیئوس 45  هحفص 101)لفق  چیئوس  ( چیئوس

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

ییاوه5930188 تسپ  تقرس  نالعا  دنمشوه و  تظافح  هاگتسد  هحفص 44)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

چوس5930248 اتید  هکبش  هحفص 48)لدبم  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " 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

5928778canon EF 100mm F/208L-Macro IS USM هحفص 21)نناک نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " 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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مق ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928868 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یالاک دیرخ.یمازلا  زوجم  ندوب  اراد  دروبیک  سوم و  روتینام و  ددع  دیرخ 6  تاقلعتم و  لماک و  رتویپماک  سیک  ددع  دیرخ 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
عنامالب هباشم  دک  ناریا  اب  دیرخ  یناریا 
1101090762000108 زاین :  هرامش 

مق ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
روپ شرآ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدام  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نژیو  سکیا  یتراجت  مان   XL2020AL لدم  in 20 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

روپ شرآ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان   PENTIUM لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

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

لیاف.یناریا یالاک  دیرخ.یمازلا  زوجم  ندوب  اراد  دروبیک  سوم و  یناریاروتینام و  ددع  دیرخ 6  تاقلعتم و  لماک و  رتویپماک  سیک  ددع  دیرخ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  هدهع  هب  مق  تشادهبزکرمرد  لیوحتو  تساعنامالب  هباشم  دک  ناریا  اب  دیرخ  .هزور  تخادرپ.دوش 45  هدهاشمامتح  تسویپ 

3719714953 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هچوک 3 و 5  نیب  یتشهب ، دیهش  یرتم   20 ینیمخ ، ماما  نابایخ  مق ، مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36701866-025  ، 36604499-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36604499-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروبیک دروبیک وو   سوم   سوم وو   روتینام   روتینام وو   تاقلعتم   تاقلعتم وو   لماک   لماک رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 144144
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یزکرم ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیئامن تقد  تسویپ  تاصخشم  هب  افطل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ) تاصخشم  قبط   ) چنیا روتینام 32  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001072000186 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
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 : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم مرتحم  هدنشورف  هدهع  هب  یزکرم  ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  لحم  ات  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818653194 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  بنج  هیمطاف  راولب  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33443105-086  ، 33443000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33662389-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا   3232 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 145145
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مق ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928919 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یالاک دیرخ.یمازلا  زوجم  ندوب  اراد  دروبیک  سوم و  روتینام و  ددع  دیرخ 6  تاقلعتم و  لماک و  رتویپماک  سیک  ددع  دیرخ 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
عنامالب هباشم  دک  ناریا  اب  دیرخ  یناریا 
1101090762000109 زاین :  هرامش 

مق ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
روپ شرآ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدام  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نژیو  سکیا  یتراجت  مان   XL2020AL لدم  in 20 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

روپ شرآ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان   PENTIUM لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف.یناریا یالاک  دیرخ.یمازلا  زوجم  ندوب  اراد  دروبیک  سوم و  یناریاروتینام و  ددع  دیرخ 6  تاقلعتم و  لماک و  رتویپماک  سیک  ددع  دیرخ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  هدهع  هب  مق  تشادهبزکرمرد  لیوحتو  تساعنامالب  هباشم  دک  ناریا  اب  دیرخ  .هزور  تخادرپ.دوش 45  هدهاشمامتح  تسویپ 

3719714953 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هچوک 3 و 5  نیب  یتشهب ، دیهش  یرتم   20 ینیمخ ، ماما  نابایخ  مق ، مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36701866-025  ، 36604499-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36604499-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروبیک دروبیک وو   سوم   سوم وو   روتینام   روتینام وو   تاقلعتم   تاقلعتم وو   لماک   لماک رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 146146
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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 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

5929025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب لمح  هنیزه  ههام / تخادرپ 5 ددع / دادعت 5  هب   samsung ای  xvision ای  gplus یاه دنرب  زا  چنیا  زیاس 22  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
الاک تلاصا  دک  نتشاد  / هدننک نیمات 

1101000257002585 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس یتراجت  مان   22P500 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

05831525027 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09376835333 یرادا ) تاعاس  رد  طقف  سامت   ) یمیهاربا یاقآ 

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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب لمح   لمح هنیزه   هنیزه ههام / / ههام 55 تخادرپ   تخادرپ ددع / / ددع   55 دادعت   دادعت هبهب     samsungsamsung  ایای   xvis ionxvis ion ایای     gplusgplus یاه   یاه دنرب   دنرب زازا   چنیا   چنیا   2222 زیاس   زیاس روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
الاک الاک تلاصا   تلاصا دکدک   نتشاد   نتشاد // هدننک هدننک نیمات   نیمات

147147
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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 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

5929435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسوپ تسیل  قبط   1 دادعت  FULL HD تیفیک اب  چنیا  روتینام 27  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000508 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط نامسآ  رون  هدننک  هضرع  عجرم   AGFA HEALTH CARE یتراجت مان   MFCD 1219 لدم  CR یکشزپ  LCD روتینام الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیرخ - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - تسوپ تسیل  قبط   1 دادعت  FULL HD تیفیک اب  چنیا  روتینام 27  دشاب -  یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرن  هعلاطم و  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  رد  دیرخ  تساوخرد  حرش  تایئزج  - ههام تخادرپ 4  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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتخدلپ هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: 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 19 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5929677 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 2 زیاس 23.8 -  24XS610HV لدم نژیو  سکیا  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092687000010 زاین :  هرامش 

رتخد لپ  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
روپ شرآ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدام  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نژیو  سکیا  یتراجت  مان   XL2020AL لدم  in 20 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

رتخدلپ رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریغ رد  ددرگ  همیمض  تادنتسمو  کرادمو  ییاهن  تمیق  اب  روتکاف  امتح  ناکدننک  نیمات  مالعتسا  هب  ییوگخساپ  تهج  دناسریم  عالطا  هب  امارتحا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخن  یتسویپ  کرادم  دقاف  تامالعتسا  هب  ییوگخساپ  یوگباوج  هبعش  نیا  تروصنیا 

6851747736 یتسپ :  دک  رتخدلپ ،  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   - یربهر نابایخ   - رتخدلپ رتخدلپ ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223560-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223560-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسوپ تسوپ تسیل   تسیل قبط   قبط   11 دادعت دادعت   FULL HDFULL HD  تیفیک تیفیک اباب   چنیا   چنیا روتینام  2727   روتینام ناونع : : ناونع 148148

ددع ددع 22 دادعت   دادعت - - 23.823.8 زیاس   زیاس   2424XS610HVXS610HV  لدم لدم نژیو   نژیو سکیا   سکیا روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 149149
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حتفم رتکد  دیهش  کینیلک  یلپ  و  ع )  ) اضر ماما  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 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

5930127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات دروم  زکرم  سانشراک  دات  تروص  رد  دشاب  یم  یمازلا  تاصخشم  جرد  روتکاف و  شیپ  هئارا  دشاب  یم  هباشم  هدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم 

1101094380000015 زاین :  هرامش 
حتفم رتکد  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   KODAK یتراجت مان   i30 لدم  A4 دیفس هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
ورتم هموح  نارهت و  یرهش  نهآ  هار  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   CANON یتراجت مان   K10080 لدم رتنیرپ  تج  پاچ  هاگتسد  الاک :  مان 

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

دازآ هقطنم  سراپ  هارمه  انیت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدلگ  عیانص  هدنزاس  عجرم   GPLUS یتراجت مان   GDM-245LN لدم  in 24 زیاس یرادا  روتینام  الاک :  مان 
راهباچ

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت دشاب و  یم  دات  دروم  زکرم  سانشراک  دات  تروص  رد  دشاب  یم  یمازلا  تاصخشم  جرد  روتکاف و  شیپ  هئارا  دشاب  یم  هباشم  هدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هاگنامرد  رابنا  رد  الاک 

 : یتسپ دک  کالپ 98 ،  نایسراف  دیهش  نابایخ  هگنادراهچ  رهش  ناگدازآ  یدنبرمک  زا  دعب  یدیعس  هلا  تیآ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3319865536

55278883-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55278887-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

inin زیاس  2424   زیاس یرادا   یرادا روتینام   روتینام -- رتنیرپ رتنیرپ تجتج   پاچ   پاچ هاگتسد   هاگتسد -- یناگیاب یناگیاب وو   یایا   هناخریبد   هناخریبد رنکسا   رنکسا ناونع : : ناونع 150150

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاهلیاف  قبط  رتویپماک  تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشابیم هباشم  اهدکناریا 

.دیئامرف یراددوخ  یجراخ  هنومن  هئارا  زا  یناریا  یالاک  ندوب  دوجوم  تروص  رد 
1101093228001670 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایسآربز  QL 320 لدم دکراب  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   KODAK یتراجت مان   i30 لدم  A4 دیفس هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

یلوش هیضرم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BROTHER یتراجت مان   MFC990 لدم هنایار  رنکسا  رگپاچ و  الاک :  مان 
هاگتسد 11 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
زیناپ نیاس  نایک  هدننک  هضرع  عجرم   IOI یتراجت مان   ARM لدم یتعنص  رتویپماک  دربراک  یکیرتکلا  دربردام  الاک :  مان 

ددع 11 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هقطنم شزادرپ  ایدم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  عجرم   G+PLUS یتراجت مان   CM880G-CK360G لدم رتویپماک  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 
راهباچ دازآ 

تس 11 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفن تکرش  رابنا  برد  لیوحت 

دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  هئارا 

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

52622683-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رنکسا رنکسا رگپاچ -  -  رگپاچ رتویپماک -  -  رتویپماک تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 151151
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یتشادهب تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930237 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093988000112 زاین :  هرامش 

ناریا ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   AVA لدم هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 15 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 15 دادعت : 

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

ههام کی  تخادرپ  هدنشورف -  اب  لمح  دوش -  لبنسا  ددرگ -  همیمض  روتکاف  شیپ  ددرگ -  هدهاشم  تسویپ  لیاف  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1134845764 یتسپ :  دک  موس ،  هقبط  قباس -  تشادهب  ترازو  نامتخاس  یروهمج -  عطاقت  هب  هدیسرن  ظفاح -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66708949-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708949-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEDLED  عون عون روتینام   روتینام -- AVAAVA  لدم لدم هنایار   هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 152152
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یا هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5930246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشخر 31137377 مناخ  سانشراک  تسویپ .  طیارش  قبط  یروتینام  ریز  ددع  دیرخ 50  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000352 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تقیقح یچباتک  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یکیتسالپ  لدم 801  یزیمور  یرادا  یروتینام  ریز  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نمض رد  دشاب  یم  دودرم  هطوبرم  داهنشیپ  یراذگراب  مدع  تروص  رد  دشاب .  یم  یمازلا  تاکرادت  هناماس  رد  تمیق  زیلانآ  داهنشیپ و  یرازگراب   . :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا 

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

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

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروتینام یروتینام ریز   ریز ددع   ددع   5050 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 153153

هنایار هنایار روتینام   روتینام ،، دربردام دربردام سیک ، ، سیک // رتویپماک رتویپماک یرازفا   یرازفا تخس   تخس مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 154154

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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حرش هب  زکرم  زاین  قیقد  تسیل  دک  ناریا  تهباشم  هجوتاب   ... هنایار روتینام  ، دربردام سیک ، / رتویپماک یرازفا  تخس  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ  لیاف 

1101093856002037 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

اناد ایناو  زیهجت  طابترا  هدننک  هضرع  عجرم  اناد  ایناو  زیهجت  طابترا  هدنزاس  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  هنایار  رواپ  دربراک   GP550A-UK هیذغت عبنم  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
زادرپ هداد  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  نورداه  هدنزاس  عجرم   KINGSTAR یتراجت مان   A 16 نایرج تدش   KW170 لدم قرب  هخاش  هب 2  هخاش  لدبم 3  الاک :  مان 

نیتم هنایار 
ددع 50 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
وسارف هنایار  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  عجرم   ACRON یتراجت مان   OM123 لدم یکشم   USB میس یب  سوام  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   intel Xeon Processor E5520 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
ناریلد نارتسگ  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   Adata یتراجت مان   SSD SX900 لدم  GB 128 تیفرظ هنایار  کسید  دراه  الاک :  مان 

ناجیابرذآ
ددع 20 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
کی مگ  یدمحم  نیرسن  هدننک  هضرع  عجرم   MAXEEDER یتراجت مان   MX لدم رواپ  لباک  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

نایسراپ غرمیس  نامراب  هدننک  هضرع  عجرم  رلباک  یتراجت  مان   RGB 3 لدم  m 3 لوط  VGA لباک الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
راشفا اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   ASUS H110M-C لدم هنایار  دربراک  هعطق  دربردام  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

یرفعج دمحا  هدننک  هضرع  عجرم  وکست  یتراجت  مان   GIGA لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
نابهگن روپاش  هدننک  هضرع  عجرم  دپ  سرا  یتراجت  مان   diamond لدم سوام  دپ  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رب لمح  هنیزه   . دشاب یم  یزکرم  رابنا  ینف  لوئسم  دات  زا  سپ  ناتسرامیب  رابنا  رد  الاک  لیوحت  روتکافو /  الاک  تفایرد  زادعب  ههام  تخادرپ 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع 

5715789397 یتسپ :  دک  داشرا ،  راولب  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33469931-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33484022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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جرک یروانف  تاقیقحت و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LaserJet یپ چا  یرزیل  رتنیرپ  هاگتسد  کی  چنیا و  یج 22  لا  روتینام  هاگتسد  چنیا و 3 گنوسماس 22 روتینام  هاگتسد  3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  ههامود  هیوست  تسویپ  تسیل  قبط   Pro M15a

1101091746000015 زاین :  هرامش 
جرک یروانف  تاقیقحت و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   W2286L لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

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

ههام ود  هیوست  هدوب و  یمازلا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  سیسات و  یهگآ  همانزور و  همانساسا و  تیلاعف ،  زوجم  تکرش  کرادم  روتکاف و  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم 

3198764653 یتسپ :  دک  نایرافص ،  نابایخ  رهشلگ  یرتم  جرک 45  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34647057-026  ، 34643922-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34643922-026 :: 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

5928848ITHS لدم یطیحم  طیارش  گنیروتینام  هحفص 37)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دروبیک5928868 سوم و  روتینام و  تاقلعتم و  لماک و  رتویپماک  سیک  هحفص 110)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

چنیا5928918 هحفص 110)روتینام 32  روتینام  ( روتینام

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

دروبیک5928919 سوم و  روتینام و  تاقلعتم و  لماک و  رتویپماک  هحفص 110)سیک  روتینام  ( روتینام

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

5929025/ ددع دادعت 5  هب   samsung ای  xvision ای  gplus یاه دنرب  زا  چنیا  زیاس 22  روتینام 
الاک تلاصا  دک  نتشاد  / هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  ههام / تخادرپ 5

هحفص 110) روتینام  ( روتینام

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

تسوپ5929435 تسیل  قبط   1 دادعت  FULL HD تیفیک اب  چنیا  هحفص 110)روتینام 27  روتینام  ( روتینام

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

ددع5929677 دادعت 2 زیاس 23.8 -  24XS610HV لدم نژیو  سکیا  هحفص 110)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

5930127in 24 زیاس یرادا  روتینام  - رتنیرپ تج  پاچ  هاگتسد  - یناگیاب یا و  هناخریبد  هحفص 110)رنکسا  روتینام  ( روتینام

رتنیرپ رتنیرپ روتینام - - روتینام ناونع : : ناونع 155155
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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

رنکسا5930203 رگپاچ -  رتویپماک -  تاعطق  هحفص 110)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

5930237LED عون روتینام  -AVA لدم هنایار  هحفص 110)سیک  روتینام  ( روتینام

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

یروتینام5930246 ریز  ددع  هحفص 110)دیرخ 50  روتینام  ( روتینام

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

هنایار5930304 روتینام  ، دربردام سیک ، / رتویپماک یرازفا  تخس  مزاول  هحفص 110)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

رتنیرپ5930318 هحفص 110)روتینام - روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   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

زاس5928858 هریخذ  رورس ، چیئوس ، لیبق  زا  یبناج  تازیهجت  نیبرود و  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 21)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5928914 نیبرود  هحفص 72)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود5929546 هیاپ  هتسبرادم و  نیبرود  هحفص 72)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتناراگ5929797 بصن و  هیهت ،  هصقانم  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
کناب هبعش  هس  هتسبرادم  یاه  نیبرود 

هحفص 21) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5930063 یاه  نیبرود  یتناراگ  بصن و  هحفص 21)هیهت ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5930173 یاه  نیبرود  هحفص 72)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود5930295 هیاپ  هتسبرادم و  نیبرود  هحفص 72)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " 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

تاصخشم5928690 قبط  لماک و  تاناکما  اب  هکبش ( ربراک  تهج 125  سوریو  یتنآ  دیرخ 
.دیئامن تقد  تسویپ  تاصخشم  هب  افطل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  ( تسویپ

هحفص 28) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نامزمه5928916 ربراک  اب 100  اتفا  یدربهار  تیریدم  زکرم  زا  زوجم  یاراد  تنرتنیا  هحفص 28)زاسادج  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5928954TOS یرنیتناک لانیمرت  تایلمع  تیریدم  رازفا  مرن  شزومآ  یزاس و  هدایپ  یحارط ، هحفص 5)لیلحت ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هلاسکی5929032 ینابیتشپ  هارمه  هب  شیوداپ  اهنات  ـ سا دات و  یارب سـ سوریو  یتنآ  سنسیال  دیرخ 
ددرگ هناماس  تسویپ  ًامتح  کرادم  هارمه  هب  تمیق  زیر  دشاب  یم  تسویپ  رد  تاصخشم 

هحفص 28) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

قبط5929053 یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  ترازو  اه ی  هناماس  دک  سروس  تیریدم  هژورپ  یزادنا  هار 
 . تسویپ یمومع  طیارش  تامدخ و  حرش 

هحفص 28) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

592952019 زاف مهد  هاگشیالاپ  -asa cisco 5512 سنسیال : هحفص 28)دیرخ یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگشناد5930106 کینورتکلا  تسپ  سیورس  ینابیتشپو  سنسیال  یزادنا  هارو  بصنو  هحفص 28)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5930129router-tcp/rtu convertor سوریو یتنآ  مدوم - لکتورپ  لدبم  هحفص 28)رتور -  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دانسا5930136 ویشرآ  رازفا  مرن  زا  هحفص 28)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5930377Wallix رود هار  یسرتسد  تیریدم  رازفا  مرن  یکیزیف  مزاول  سنسیال و  هحفص 28)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   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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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 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

5930202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  تسیل  رادقم  ینف و  تاصخشم  قبط  یریوصت ،  تراظن  متسیس  تهج  زاین  دروم  یرازفا  تخس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام تخادرپ 4  طیارش  و 

1101007004000217 زاین :  هرامش 
قرب تکرش  هدننک :  رازگرب 

یئاجر هاگپ  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   2011EGT لدم  PC هنایار الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/22 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

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

هناخراک5928746 یریوصت  تراظن  متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ،  هحفص 21)دیرخ ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5928774 تراظن  هناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 21)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5928850AUTODOME IP  ) لدم  BOSCH یریوصت تراظن  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 20 
STARHIGHT 7000i HD (1080P

هحفص 21) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5928859 تراظن  هناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 21)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هناخراک5929421 یریوصت  تراظن  متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، هحفص 21)دیرخ ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتناراگ5929797 بصن و  هیهت ،  هصقانم  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
کناب هبعش  هس  هتسبرادم  یاه  نیبرود 

هحفص 21) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5930202 تراظن  متسیس  تهج  زاین  دروم  یرازفا  تخس  تازیهجت  هحفص 123)دیرخ  یریوصت  ( یریوصت تراظن   تراظن

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم یرازفا   یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 156156

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 " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نامیس5930212 هناخراک  یریوصت  تراظن  متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، تایلمع  هحفص 21)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نامرک ناتسا  سرادم  یزاسون  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401-26-27/ت یهگآ یهگآ هرامش   تدم 3هرامش هب  لوا  تبون  ناوخارف  پاچ  خیرات  زا   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
ناریا داتس  هناماس  هب  زور 

راربا  :: عبنم تعاس 8عبنم  - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5928801 :: هرازه هرازه اهداهنشیپ 1401/10/05دکدک   رابتعا  تدم  تعاس 10   - 1401/09/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
تعاس 19

.دیامن  یرادیرخ  طیارش  دجاو  یاه  تکرش  ناگدننکدیلوت و  زا  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  شور  اب  ار  لیذ  حرش  هب  تازیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
...و دنمشوه  درب  روتکژرپ -  وئدیو  رتنیرپ - یپک - هاگتسد 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنمشوه5928801 درب  روتکژرپ -  وئدیو  رتنیرپ - یپک - هاگتسد  هحفص 125)دیرخ  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

دنمشوه دنمشوه درب   درب روتکژرپ -  -  روتکژرپ وئدیو   وئدیو رتنیرپ - - رتنیرپ یپک - - یپک هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 157157

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