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

( یهگآ دادعت 9  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 13  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 14

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

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 17

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 21

( یهگآ دادعت 6  " ) 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   159,980هکس , 000159,980 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   97,67097,670مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   151هکس ,490 , 000151 ,490 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   231رالد ,500231 سیئوس500, سیئوس کنارف   364,200364,200کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس ,89هکس 000 , 00089, 000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع269,500269,500رالد ناتسبرع لایر   95,51095,510لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس ,59هکس 000 , 00059, 000 , وروی000 ژورن358,770358,770وروی ژورن نورک   34,70034,700نورک

رایع رایع   1818 یالط   ,14,713یالط 00014,713, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   408دنوپ ,560408 نپاژ560, نپاژ نینی   دصکی   244,850244,850دصکی

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
((4040))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 124124))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 141 ھحفص 1 

https://www.hezarehinfo.net/contact/3
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( یهگآ دادعت 11  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 8  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 33

( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 40

( یهگآ دادعت 28  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 44

( یهگآ دادعت 4  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 62

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 66

( یهگآ دادعت 6  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 71

( یهگآ دادعت 12  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 75

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

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

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

( 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 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) گنیجیپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

( 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 19  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

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

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

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

( یهگآ دادعت 13  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

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

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

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

( یهگآ دادعت 12  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

( یهگآ دادعت 6  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

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

( یهگآ دادعت 13  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 115

( یهگآ دادعت 2  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 121

( یهگآ دادعت 6  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 121

( یهگآ دادعت 19  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 126

( یهگآ دادعت 7  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 140
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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  • 141

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 141

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 142

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 142

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   ناوخارفهرامش جرد  نامز  زا  هتفه  کی  ات  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

itrc.ac.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930623 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

" یطابترا یاه  هکبش  نیب  کیفارت  نما  تیریدم  هناماس  یرامعم  یحارط   " هژورپ ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

021-84274435 ربامن :  021-88660035 نفلت :  :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: ictsecdept@itrc.ac.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  هاگشهژپ   :: 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

itrc.ac.ir :: عبنم ناوخارفعبنم جرد  نامز  زا  هتفه  کی  ات  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

"SIEM NG-Firewall ییاراک / درکراک تینما و  یبایزرا  تهج  یتینما  یصصخت  یاههاگشیامزآ  هعسوت  هژورپ "  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یملع تاطابترا  هعسوت  شهوژپ و  تنواعم  مان  هب  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هاگشهوژپ  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ

021-88660035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

021-84274435 :: سکف :: ictsecdept@itrc.ac.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

"" یطابترا یطابترا یاه   یاه هکبش   هکبش نیب   نیب کیفارت   کیفارت نما   نما تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس یرامعم   یرامعم یحارط   یحارط  " " هژورپ هژورپ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 11

""S IEM NG-FirewallS IEM NG-Firewall ییاراک   ییاراک // درکراک درکراک وو   تینما   تینما یبایزرا   یبایزرا تهج   تهج یتینما   یتینما یصصخت   یصصخت یاههاگشیامزآ   یاههاگشیامزآ هعسوت   هعسوت هژورپ "  "  هژورپ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 22
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تاقیقحت زکرم   ) تاعالطا یروانف  تاطابترا و  هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ناریا تارباخم 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

itrc.ac.ir :: عبنم ناوخارفعبنم جرد  نامز  زا  هتفه  کی  ات  رثکاد   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

" سوریو یتنآ  ییاراک  / درکراک تینما و  یبایزرا  تهج  یتینما  یصصخت  یاههاگشیامزآ  هعسوت  هژورپ "  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02188660035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

02184274435 :: سکف :: ictsecdept@itrc.ac.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930935 :: هرازه هرازه تعاس 11:30دکدک    - 1401/09/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجریس یرادرهش  یزاسرهش  هناماس  رد  تاعالطا  دورو  تاعالطا و  تشادرب  یزیمم ،  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

اهدادرارق روما  یزکرم  یرادره  شالقنا  نادیم  ناجریس  اه  تکاپ  هئارا  تاعالطا و  تفایرد  رازگ و  هصقانم   :: سردآ سردآ

مان 88969737- تبث  رتفد  سامت 02141934  زکرم   03441325077 :: نفلت نفلت
85193768

setadiran.ir :: 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

"" سوریو سوریو یتنآ   یتنآ ییاراک   ییاراک // درکراک درکراک وو   تینما   تینما یبایزرا   یبایزرا تهج   تهج یتینما   یتینما یصصخت   یصصخت یاههاگشیامزآ   یاههاگشیامزآ هعسوت   هعسوت هژورپ "  "  هژورپ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 33

هناماس هناماس ردرد   تاعالطا   تاعالطا دورو   دورو وو   تاعالطا   تاعالطا تشادرب   تشادرب یزیمم ،  ،  یزیمم ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 44

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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تاقیقحت زکرم   ) تاعالطا یروانف  تاطابترا و  هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ناریا تارباخم 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

itrc.ac.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5931306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، اپآ زکارم  اههاگشناد ، تکراشم  اب  دراد  رظن  رد  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  ترازو  فرط  زا  یگدنیامن  هب  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هاگشهوژپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا  یزاجم »  یاضف  تیوه  یلم  همانرب  هب  راذگ  هار  هشقن  نیودت  هژورپ «  رد  یراکمه  تکراشم و  روظنم  هب  تینما  هزوح  نیلاعف  اهتکرش و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

021-88660035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

021-84274435 :: سکف :: ictsecdept@itrc.ac.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: 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  یا ا  هلحرم  کی  یمومع  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 28/س ت/1401 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5931848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یروانف  یطابترا و  یتسپ  روما  تنواعم  هزوح  رد  یسدنهم  ینف و  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاجم یزاجم یاضف   یاضف تیوه   تیوه یلم   یلم همانرب   همانرب هبهب   راذگ   راذگ هار   هار هشقن   هشقن نیودت   نیودت ناونع : : ناونع 55

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف وو   یطابترا   یطابترا یتسپ   یتسپ روما   روما تنواعم   تنواعم هزوح   هزوح ردرد   یسدنهم   یسدنهم وو   ینف   ینف تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

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

28  / ت س / 1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناروآون  :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932007 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/09/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یروانف  یطابترا و  یتسپ ، روما  تنواعم  هزوح  رد  یسدنهم  ینف و  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 856/922/671/487  غلبم 

لایر نیمضت 23/150/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاررقم و میظنت  نامزاس  هناخترازو  سیدرپ  هدفه  یدورو  یدنق  دیهش  نابایخ  یوربور  نادنخ  دیس  لپ  زا  رت  ناپ  یتعیرش ، نابایخ  : رازگ هصقانم   :: سردآ سردآ
ییویدار تاطابترا 

:89661610 و ینف دحاو  سامت  هرامش  021 و   - 89662529  : :: نفلت نفلت
021-89661822

:: 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

یتسپ یتسپ روما   روما تنواعم   تنواعم هزوح   هزوح ردرد   یسدنهم   یسدنهم وو   ینف   ینف تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

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

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

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

2001094939000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932255 :: هرازه هرازه :: 1401/09/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  یرادرهش  یشزادرپ  یاضف  شیازفا  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  دهشم  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هبتر 3  - main frame رازفا تخس  ینابیتشپ  هیارا و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  - 1 تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
هبتر 2  - main frame ریغ رازفا  تخس  ینابیتشپ  هیارا و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  - 2

هبتر 2 یبناج -  یاههاگتسد  هیارا  دیلوت و  - کیتامروفنا ناراکنامیپ - - 3
هبتر 2 تاموزلم -  تاعطق و  هیارا  دیلوت و  - کیتامروفنا ناراکنامیپ - - 4

هبتر  نودب  یا -  هنایار  یرادا و  یاه  نیشام  ناگدنشورف  - 5
140,032,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   7,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نآ یور  رب  هک  هتسبرد  تکاپ  تروصب  راک  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  لصا  تسیاب  یم  داتس ، هناماس  رد  فلا  تکاپ  یراذگراب  رب  هوالع  نیمضت :  تاحیضوت 

( داتس هناماس  رد  هدش  نعت  نامز   ) اهتکاپ ییاشگزاب  نامز  زا  لبق  ات  رثکادح  دشاب ، هدش  جرد  رگ  هصقانم  سامت  هرامش  یناشن و  تاصخشم و  هصقانم و  عوضوم 
.ددرگ  رازگ  هصقانم  هناخریبد  لیوحت 

15:00 تعاس : 1401/12/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نفلت تاطابترا -  تاعالطا و  یروانف  نامتخاس  ، 1 ملعم شبن  ملعم ، راولب  دهشم ،  ، 9188613335 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
اهدادرارق 05131296708 سانشراک   - 05131296610 ینف : لوئسم 

:: 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

یرادرهش یرادرهش یشزادرپ   یشزادرپ یاضف   یاضف شیازفا   شیازفا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 88

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

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

596 - 1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش  - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932295 :: هرازه هرازه تعاس 14:15دکدک    - 1401/09/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین  دروم  یاهرورس  چیئوس و  زاس ، هریخذ  تازیهجت  شزومآ  یدنبرکیپ و  یزادنا ،  هار  بصن ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 62.711.000.000 

دشاب یم  دادرارق  داقعنا  خیرات  زا  هام  دادرارق 32  تدم 

هئارا دیلوت و  هنیمز  رد  هبتر 2  لقادح  نتشاد  ریز  یاه  هبتر  اب  روشک  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  هناخریبد  زا  تیحالص  زارحا  یدنب و  هبتر  همانیهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - ینابیتشپ تامدخ  هنیمز  رد  هبتر 4  لقادح  نتشاد  یتارباخم - یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  هنیمز  رد  هبتر 2  لقادح  نتشاد  - MAIN FRAME ریغ یا  هنایار 

نیمضت غلبم  روشک -  یا  هنایار  یفنص  ماظن  زا  رابتعا  یاراد  یهاوگ  نتشاد  تاعالطا -  لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  هنیمز  رد  هبتر 4  لقادح  نتشاد 
یهگآ پاچ  هنیزه  یهگآ -  لصا  رد  جردنم  تشدلا  رصق  هبعش  رهش  کناب  باسح  هب  یدقن  یزیراو  شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر   3.200.000.000

دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب 

ای 130  یلخاد 131  زاریش  یرادرهش  اواف  نامزاس  یناگرزاب  هرادا  ای  ای 220  یلخاد 200  زاریش -  یرادرهش  اواف  نامزاس  هداد  زکارم  تخاس و  ریز  تنواعم   :: سردآ سردآ
یقوقح لک  هرادا  تاعامتجا  نلاس  نیربدلخ  هارراهچ  لحم  ییاشگزاب 

هناماس 1456 ای 07132332488   07132332353 :: نفلت :: setadiran.ir shaffaf.shira.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  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناردنزام ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

81724  / 006  / 020 :: گ 58 /  یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16:00   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

portal.nioc.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 16:00   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930903 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/09/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشهب  هاگولگ  بیرج  رازه  یمالغ  یاتسور  رد  راجفنا  دض  ییانشور  متسیس  هارمهب  یتنیباک   TBS هاگتسیا لیمکت  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  10.553.119.722 دروآرب :

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  527.656.000 نیمضت :

ناردنزام ناتسا  زاگ  تکرش  یزکرم ، نامتخاس  یناقلاط ، هللا  تیآ  راولب  یراس ، ناردنزام ،  :: سردآ سردآ

33204080  - 90 :: نفلت :: www.nigc-mazandaran.ir www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

33204281  - 33309280 :: سکف :: mgc@nigc-mazandaran.irسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاین زاین دروم   دروم یاهرورس   یاهرورس وو   چیئوس   چیئوس زاس ، ، زاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت شزومآ   شزومآ وو   یدنبرکیپ   یدنبرکیپ یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 99

اتسور اتسور ردرد   راجفنا   راجفنا دضدض   ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس هارمهب   هارمهب یتنیباک   یتنیباک   TBSTBS هاگتسیا   هاگتسیا لیمکت   لیمکت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 141 ھحفص 10 
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

نوراک  :: عبنم :: 1401/08/28عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5931006 :: هرازه هرازه :: 1401/08/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

لایر نیمضت 12/372/102/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

2077-08432912850 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001093985000730 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 FP/17-01/067  : هصقانم هرامش   / 0103048008 اضاقت : هرامش  / LAND RIG ELECTRICAL DRILLING MODULE: الاک حرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

هقبط  – یتایلمع هاگیاپ  نامتخاس   – نامیلس دجسم  هداج  یادتبا   – هاگدورف هکلف   – زاوها  ، 6164644951 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
(. یروصنم یاقآ  مارهب –  گنس  یاقا  سامت 061-3-4148656 ( نفلت  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  یجراخ  تاکرادت  هرادا  هرامش 113- نلاس   – لوا

:: 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

یجورخ یجورخ زاگ   زاگ راشف   راشف تیوقت   تیوقت یاهروسرپمک   یاهروسرپمک ورتکلا   ورتکلا لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس تیفورتر   تیفورتر ناونع : : ناونع 111 1

LAND RIG ELECTRICAL DRILLING MODULELAND RIG ELECTRICAL DRILLING MODULE 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 :

زا 141 ھحفص 11 
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: م ک 1401/0033 یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/05هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم داهنشیپ 1402/1/25عبنم رابتعا   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932274 :: هرازه هرازه :: 1401/10/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وراک  تکرش  تاریمعت  یرادهگن و  هرادا  زاین  دروم  قیقد  رازبا  قرب و  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 190.944.350.875 

:: 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

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

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

52432038 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/25هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم داصتقا   :: عبنم :: 1401/09/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932278 :: هرازه هرازه :: 1401/09/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاس  هل  هدنگ  تاشاعترا  گنیروتینام  نیالنآ  متسیس  یزادنا  ار ه  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام نامز 12  تدم 

لایر نیمضت 3000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق تامدخ و  دیرخ  : تیریدم ناتسزوخ ،  دالوف  تکرش  ماما ، ردنب  زاوها  هداج  رتمولیک 10  زاوها –  : تکرش  :: سردآ سردآ

یتبیه ماهلا  : سانشراک  061-32136418 :: نفلت :: pim.ksc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: E.HEIBATI@KSC.IRسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تکرش تکرش تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن هرادا   هرادا زاین   زاین دروم   دروم قیقد   قیقد رازبا   رازبا وو   قرب   قرب تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1313

یزاس یزاس هلدنگ   هلدنگ تاشاعترا   تاشاعترا گنیروتینام   گنیروتینام نیالنآ   نیالنآ متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 141 ھحفص 12 
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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

2001001010000046 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5931096 :: هرازه هرازه :: 1401/09/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن  شتآ  هلول  دیرخ  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یصصخت ) ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یناشن شتآ  هلول  دیرخ  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,250,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1401/12/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ییاوه یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  نابایخ  دابآرهم  یللملا  نیب  هاگدورف   ، 1387835183 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناریا

:: 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

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

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

1401/ جآ :: 47/ت ک  یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14  یلا  خیرات 1401/08/12  زا   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناناوج یایند   :: عبنم خرومعبنم تعاس 14   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5931426 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(2001093228000198  ) هرامش هب  قیرح ) ءافطا  متسیس  تاعطق  ددع  عومجم 55  رد  ملق  دیرخ 4  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

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

تبث رتفد   021-41934: سامت زکرم  یلخاد 23170-  06152622273 :: نفلت نفلت
85193768 - 88969737: مان

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

06152620897: سکفلت  06152622683 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ هلول   هلول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

ءافطا ءافطا متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق ددع   ددع   5555 عومجم   عومجم ردرد   ملق   ملق   44 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

FLS-9640002 :: یهگآ یهگآ هرامش   یفیکهرامش یبایزرا  ناوخارف  تبث  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ید  19 :: عبنم تفایردعبنم تلهم  ماجنا  زا  سپ  زور   20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5931445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F DRAGER GAS DETECTION یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

مان 85193768- تبثرتفد  سامت 02141934  زکرم   23942656 :: نفلت نفلت
88963737

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

ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشودهرامش زور  تعاس 16   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دزی باتفآ   :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 16   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راوزبس جوسای و  تفن  یاهرابنا  رد  یناشن  شتآ  هناماس  ءاقترا  یلیصفت  هیاپ و  یحارط  هرواشم  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هجدوب همانرب و  نامزاس  زا  زاگ  تفن و  لاقتنا  طوطخ  صصخت  زاگ ، تفن و  هورگ  هیاپ 3  لقادح  هرواشم  تامدخ  تیحالص  همانیهاوگ  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  روشک و ... 

ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  باداش ،  ناردارب  دیهش  نابایخ  شبن  رهشناریا - نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

88969737 - : :: 84121442و021-1456 نفلت :: www.setadiran.ir-monaghese.niopdc.ir ونفلت تیاسبو تیاسبو
http://iets.mporg.ir

:: 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  1313   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

P/F DRAGER GAS DETECTIONP/F DRAGER GAS DETECTION ناونع : : ناونع 1717

تفن تفن یاهرابنا   یاهرابنا ردرد   یناشن   یناشن شتآ   شتآ هناماس   هناماس ءاقترا   ءاقترا یلیصفت   یلیصفت وو   هیاپ   هیاپ یحارط   یحارط هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 141 ھحفص 14 
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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

2001001010000049 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930483 :: هرازه هرازه :: 1401/09/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا  برقت  رادار  نتنآ  لکد  هشرع  یزاس  هنیهب  مادیر و  بصن  دیرخ و  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یصصخت ) ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناهفصا برقت  رادار  نتنآ  لکد  هشرع  یزاس  هنیهب  مادیر و  بصن  دیرخ و  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   4,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

09:00 تعاس : 1401/12/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  جارعم  دابآرهم خ  هاگدورف   ، 1387835183 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

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

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

401/14 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tci.ir :: عبنم :: 1401/08/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930551 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرل هقطنم  تارباخم  روحم  حلاصم 6  نیمات  اب  ییاوه  لباک و  هکبش  یرادهگن  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

برقت برقت رادار   رادار نتنآ   نتنآ لکد   لکد هشرع   هشرع یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   مادیر   مادیر بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

تارباخم تارباخم روحم   روحم   66 حلاصم   حلاصم نیمات   نیمات اباب   ییاوه   ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 2020

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   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

13/401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tci.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930612 :: هرازه هرازه :: 1401/08/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرل هقطنم  تارباخم  روحم  حلاصم 6  نیمات  اب  ییاوه  لباک و  هکبش  یرادهگن  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

ناتسرل ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

12/401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tci.ir :: عبنم هخرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930661 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیفرظ مک  زکرم   9 دابآ +  مرخ  ییاتسور  یمیحر +  دیهش  زکرم  روحم 1 (  حلاصم  نیمات  اب  ییاوه  لباک و  هکبش  یرادهگن  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5930623" یطابترا یاه  هکبش  نیب  کیفارت  نما  تیریدم  هناماس  یرامعم  یحارط   " هژورپ هحفص 5)ناوخارف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تینما و5930864 یبایزرا  تهج  یتینما  یصصخت  یاههاگشیامزآ  هعسوت  هژورپ "  ناوخارف 
"SIEM NG-Firewall ییاراک / درکراک

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تینما و5930898 یبایزرا  تهج  یتینما  یصصخت  یاههاگشیامزآ  هعسوت  هژورپ "  ناوخارف 
" سوریو یتنآ  ییاراک  / درکراک

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

روحم روحم   66 حلاصم   حلاصم نیمات   نیمات اباب   ییاوه   ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 2 12 1

روحم روحم حلاصم   حلاصم نیمات   نیمات اباب   ییاوه   ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن یراذگاو   یراذگاو 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

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

تازیهجت5931128 هچراپکی  تاطابترا  متسیس  )ICS متسیس یارجا  ییاج و  هباج  لمح ، دیرخ ،
یتارباخم

هحفص 17) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یزاجم5931306 یاضف  تیوه  یلم  همانرب  هب  راذگ  هار  هشقن  هحفص 5)نیودت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا5931848 یروانف  یطابترا و  یتسپ  روما  تنواعم  هزوح  رد  یسدنهم  ینف و  تامدخ  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتسپ5932007 روما  تنواعم  هزوح  رد  یسدنهم  ینف و  تامدخ  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رهش5932283 دیدج  هناخ  هیفصت  حرط  یتراظن  یتظافح  هکبش  تازیهجت  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

یاهرورس5932295 چیئوس و  زاس ، هریخذ  تازیهجت  شزومآ  یدنبرکیپ و  یزادنا ،  هار  بصن ، دیرخ ،
زاین دروم 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهشوب ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003583000071 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930468 :: هرازه هرازه :: 1401/09/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  یظافحتسا  هزوح  رد  هدافتسا  تهج  رنیت  دیبسالگ و  یکیفارت و  زاتمم  درس  گنر  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشوب  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رهشوب  ناتسا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
50,030,000,000 یلام :  دروآرب 

 0 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,510,000,000 نیمضت :  غلبم 

15:00 تعاس : 1402/03/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لقن لح و  یرادهار و  لک  هرادا  یناریتشک -  هار  راهچ  یراولد -  یلعسیئر  نابایخ  رهشوب -   ، 7514653196 یتسپ :  دک  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
رهشوب ناتسا  یا  هداج 

:: 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

رنیت رنیت وو   دیبسالگ   دیبسالگ وو   یکیفارت   یکیفارت زاتمم   زاتمم درس   درس گنر   گنر هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 141 ھحفص 17 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/66
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https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5930468?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رهشوب ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003583000072 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930471 :: هرازه هرازه :: 1401/09/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالقا  تازیهجت و  هیلک  و  هتسب ) رادم  یاه  نیبرود   ) یریوصت تراظن  هناماس  یزاس  دنتسم  شزومآ ،  ، یزادنا هار  بصن و  هیهت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشوب  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

مالقا  تازیهجت و  هیلک  و  هتسب ) رادم  یاه  نیبرود   ) یریوصت تراظن  هناماس  یزاس  دنتسم  شزومآ ،  ، یزادنا هار  بصن و  هیهت ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
167,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 0 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   8,350,000,000 نیمضت :  غلبم 

15:00 تعاس : 1402/03/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لقن لح و  یرادهار و  لک  هرادا  یناریتشک -  هار  راهچ  یراولد -  یلعسیئر  نابایخ  رهشوب -   ، 7514653196 یتسپ :  دک  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
رهشوب ناتسا  یا  هداج 

:: 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

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

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

2001090657000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5930482 :: هرازه هرازه :: 1401/09/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام  قاتا  زیهجت  رهش و  حطس  یتراظن  یاه  نیبرود  هلاس  کی  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  ارجا و  ، دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  رهش  فجن  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

گنیروتینام  قاتا  زیهجت  رهش و  حطس  یتراظن  یاه  نیبرود  هلاس  کی  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  ارجا و  ، دیرخ تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
57,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,850,000,000 نیمضت :  غلبم 

.ددرگ  یرادرهش  تسارح  لیوحت  همان  تنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 
19:00 تعاس : 1401/12/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادرهش نامتخاس  ینیمخ  ماما  راوب   ، رهش فجن  ، ناجریس ناتسرهش  ، نامرک ناتسا   ، 7815133598 یتسپ :  دک  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  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

(( هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود  ) ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس یزاس   یزاس دنتسم   دنتسم شزومآ ،  ،  شزومآ ،، یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 2424

قاتا قاتا زیهجت   زیهجت وو   رهش   رهش حطس   حطس یتراظن   یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود هلاس   هلاس کیکی   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا ،، دیرخ دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
گنیروتینام گنیروتینام

2525

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

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

زا 141 ھحفص 18 
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رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/08 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خروم 1401/08/16  هبنش  ود  زور  زا   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  ود  زور  تعاس 17:00 

زاغآرس  :: عبنم تیاغلعبنم خروم 1401/08/24  هبنش  هس  زور  زا   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم هبنش  راهچ  زور  تعاس 12:00 

5931128 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14:00  سار  هصقانم  دانسا  خساپ  شسرپ و  هسلج   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/09/12 هبنش  زور  حبص  تعاس 10:00  سار  شیاشگ   - 1401/08/25

( ییایرد کیفارت  ددرت و  لرتنک  زکرم MRSC و  یتارباخم  تازیهجت  هچراپکی  تاطابترا  متسیس  )ICS متسیس یارجا  ییاج و  هباج  لمح ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ای یطابترا  تازیهجت  تخاس  هنیمز  رد  ناینب  شناد  تکرش  تیوضع  ای  هجدوب و  همانرب و  نامزاس  زا  تارباخم  تاطابترا و  هبتر 5  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
غلبم یعامتجا -  هافر  راک و  ترازو  طسوت  هدش  رداص  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  هئارا  .تسا  یمازلا  هباشم  عوضوم  اب  اتفا  همانیهاوگ  ندوب  اراد  یتارباخم  -

یهگا - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.783.730.500 

رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا  یولوم –  نابایخ  رهشمرخ -  : سردآ هب  هناخریبد  لیوحت :  :: سردآ سردآ
یزکرم  نامتخاس  رهشمرخ -  یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا  یدولوم - دیهش  نادیم  رهشمرخ -  هصقانم  : دانسا  خساپ  شسرپ و  هسلج 

یدولوم دیهش  نادیم  یولوم –  نابایخ  رهشمرخ -  : اه تکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا 
رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا  – 

هاگتسد  53507128 یقوقح 53507026 -  روما  : نفلت  :: نفلت نفلت
53507172: تراظن

www.setadiran.ir :: 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

ارح هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش خیرات 1401/08/18  زا  یرادا  تاعاس  رد   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  یرادا  تعاس  نایاپ  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5931714 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ار هر )  ) ماما هاگدورف  دنرپ (  نارهت -  یورتم  هژورپ  ریسم  هعطق 3  زاین  دروم  یزلف  ریغ  یزلف و  تاودا  نیمات  دیرخ و  تایلمع  دراد  رظن  رد  ارح  هسسوم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن  راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب 

( هر  ) ماما هاگدورف  دنرپ (  نارهت -  یورتم  هژورپ  ریسم  هعطق 3  زاین  دروم  یزلف  ریغ  یزلف و  تاودا  نیمات  دیرخ و 

غلبم زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  دشاب  - یم  لایر  نویلیم  هاجنپ  دصراهچ و  درایلیم و  تفه  لایر  هصقانم 7/450/000/000  رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  تبون  ود  جرد  هنیزه  یهگآ -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر   4.000.000

ارح هسسوم  یماظتنا -  یورین  بنج  هراجت  دیهش  نابایخ  یتخت -  هاگشزرو  زا  دعب  یتخت -  هار  هس  - جیسب هارگرزب  نارهت -   :: سردآ سردآ

02133230547 :: 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

یتارباخم یتارباخم تازیهجت   تازیهجت هچراپکی   هچراپکی تاطابترا   تاطابترا متسیس   متسیس )) ICSICS متسیس متسیس یارجا   یارجا وو   ییاج   ییاج هباج   هباج لمح ، ، لمح دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2626

ورتم ورتم هژورپ   هژورپ ریسم   ریسم هعطق  33   هعطق زاین   زاین دروم   دروم یزلف   یزلف ریغ   ریغ وو   یزلف   یزلف تاودا   تاودا نیمات   نیمات وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 141 ھحفص 19 
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ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001467000126 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5931929 :: هرازه هرازه :: 1401/09/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( 1 هصقانم دیدجت  ناجیدنه ( رهشهام -  روحم  یلصفم  یسرجوین  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

( 1 هصقانم دیدجت  ناجیدنه ( رهشهام -  روحم  یلصفم  یسرجوین  بصن  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
70,244,802,801 یلام :  دروآرب 

لایر   3,513,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:00 تعاس : 1401/12/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نابایخ تعاس و  هکلف  نیب  ردص - یسوم  ماما  نابایخ  هیناما - زاوها - سردآ :   ، 6133448835 یتسپ :  دک  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
061-33365140-33365139-33338641 نفلت :  فراع 

:: 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

ارح هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   ردهرامش یلا 1401/8/28  خیرات 1401/8/18  زا   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یرادا تاعاس 

یرهشمه  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  یرادا  تعاس  نایاپ  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ار هر )  ) ماما هاگدورف  دنرپ (  نارهت -  یورتم  هژورپ  ریسم  هعطق 3  زاین  دروم  یزلف  ریغ  یزلف و  تاودا  نیمات  دیرخ و  تایلمع  دراد  رظن  رد  ارح  هسسوم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن  راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب 

( هر  ) ماما هاگدورف  دنرپ (  نارهت -  یورتم  هژورپ  ریسم  هعطق 3  زاین  دروم  یزلف  ریغ  یزلف و  تاودا  نیمات  دیرخ و 

دانسا رد  جردنم  یاهشور  زا  یکی  هب  تسیاب  یم  هک  دشاب  یم  لایر  هصقانم 1.970.000.000  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  : هصقانم رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ  میلست  هیهت و  هصقانم 

ددرگ  زیراو  (ص ) ءایبنالا متاخ  یگدنزاس  هاگرارق  مانب  هپس  کناب  باسح 5151718065011  هرامش  هب  لایر  دانسا 4.000.000  دیرخ  تمیق 
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  هصقانم  رد  تکرش  یهگا  تبون  ود  راشتنا  هنیزه 

ارح هسسوم  یماظتنا -  یورین  بنج  هراجتدیهش  نابایخ  یتخت -  هاگشزرو  زا  دعب  یتخت -  هار  هس  - جیسب هارگرزب  نارهت -   :: سردآ سردآ

33230547  - 021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم یلصفم   یلصفم یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2828

زاین زاین دروم   دروم یزلف   یزلف ریغ   ریغ وو   یزلف   یزلف تاودا   تاودا نیمات   نیمات وو   دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 2929
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ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005674000167 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932185 :: هرازه هرازه :: 1401/09/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرگ  گنر  اب  رهش  حطس  رباعم  یلوط  یشک  طخ  یارجاو  حلاصم  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  ناجریس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

مرگ گنر  اب  رهش  حطس  رباعم  یلوط  یشک  طخ  یارجاو  حلاصم  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   477,145,000 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1401/12/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

اهدادرارق 034-41325077 دحاو  مود  هقبط  یزکرم  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس   ، 7814757331 یتسپ :  دک  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تازیهجت5931128 هچراپکی  تاطابترا  متسیس  )ICS متسیس یارجا  ییاج و  هباج  لمح ، دیرخ ،
یتارباخم

هحفص 17) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مرگ مرگ گنر   گنر اباب   رهش   رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یلوط   یلوط یشک   یشک طخطخ   یارجاو   یارجاو حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3030
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یزرواشک جیورت  شزوما و  تاقیقحت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091790000026 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5930902 :: هرازه هرازه :: 1401/09/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم  نیبرود  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزرواشک  جیورت  شزوما و  تاقیقحت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هطوحم رد  نیبرود  بصن  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1402/02/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

جیورت شزومآ و  تاقیقحت ، نامزاس  یزرواشک ، غاب  نمی ، نابایخ  نارمچ ، هازگرزب  نارهت ،  ، 1985713133 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یزرواشک

:: 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

شیک بونج  هواک  دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/49 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم هبنشعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم

5931784 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  تظافح و  متسیس  یحارط  هرواشم و  تامدخ  ماجنا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تکرش تسارح  هناخریب  لاسرا :  :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.SKSCO.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

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3131

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن وو   تظافح   تظافح متسیس   متسیس یحارط   یحارط وو   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3232
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دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001493000021 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5932071 :: هرازه هرازه :: 1401/09/12دکدک   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
دابآرهم 

دابارهم  یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیبرود هژورپ  لیمکت  تهج  هریغ ) زاس و  هریخذ  رورس ، چیئوس ، لیبق  زا  یبناج (  تازیهجت  نیبرود و  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

دابآرهم هاگدورف  هتسبرادم 

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

لایر   7,500,000,000 نیمضت :  غلبم 
نفلت 61023161 .دامن  نامیپ  اهدادرارق و  روما  لیوحت  ییاشگزاب  زور  زا  لبق  ار  همانتنامض  لصا  افطل  نیمضت :  تاحیضوت 

یناحیر  مناخ  ناهاوخداد -  مناخ  یدامتعا -  یاقآ 
10:00 تعاس : 1401/12/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یللملا نیب  هاگدورف  لک  هرادا  لانیمرت 2  بنج  دابآرهم  یللملا  نیب  هاگدورف  یدازآ -  نادیم   ، 1387835151 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
دابآرهم

:: 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

لیبق لیبق زازا   یبناج (  (  یبناج تازیهجت   تازیهجت وو   نیبرود   نیبرود 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
(( هریغ هریغ وو   زاس   زاس هریخذ   هریخذ رورس ، ، رورس چیئوس ، ، چیئوس

3333
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مق یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/10 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/8/26هرامش ات  خیرات 1401/8/18  زا   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناوج  :: عبنم خروم 1401/9/8عبنم هبنشراهچ  زور  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932283 :: هرازه هرازه خروم 1401/9/12دکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/09/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هلحرم کی  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  مق  رهش  دیدج  هناخ  هیفصت  حرط  یتراظن  یتظافح  هکبش  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  تیحالص  دجاو  راکنامیپ  هب  یا 

هام دادرارق 6  تدم  لایر -  دروآرب 19.670.850.000  غلبم  - 

لایر  راک 983.542.500  عاجرا  دنیآرف  تنامض  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  ینمیا  تیحالص  ورین و  ترازو  تسارح  هیدأت  هجدوب ، همانرب و  نامزاس  زا  تاطابترا  هتشر  رد  تیحالص  یهاوگ  ندوب  اراد 

مق یا  هقطنم  بآ  تکرش  تسارح  هناخریبد  تلود و  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  : اهداهنشیپ لیوحت  دانسا و  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
تکرش تسارح  تیریدم  مق -  یا  هقطنم  بآ  تکرش  کی -  هرامش  هچوک  شبن  رهشرود -  نابایخ  یادتبا  مق - سردآ 

یلخاد 142  025-37839093-95: سامت نفلت   :: 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

یاه5930471 نیبرود   ) یریوصت تراظن  هناماس  یزاس  دنتسم  شزومآ ،  ، یزادنا هار  بصن و  هیهت ،
( هتسب رادم 

هحفص 17) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یاه5930482 نیبرود  هلاس  کی  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  ارجا و  ، دیرخ یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم 
گنیروتینام قاتا  زیهجت  رهش و  حطس  یتراظن 

هحفص 17) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رهش رهش دیدج   دیدج هناخ   هناخ هیفصت   هیفصت حرط   حرط یتراظن   یتراظن یتظافح   یتظافح هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 3434
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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 12 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5931093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ لاقتنا  تایلمع  هد  هقطنم  سوریو  یتنآ  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092625000595 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

تنیالک 1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاعالطا یروانف  نامزاس  زا  اتفا  ینف  تامدخ  هزوح  رد  تیلاعف  هناورپ  هجدوب ، همانرب و  نامزاس  زا  یکیتامروفنا  تامدخ  تیحالص  یهاوگ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  تمیق  داهنشیپ  گرب  ناریا و 

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

31665047-077  ، 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

جوسای ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5931407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نز هرهچ  نیرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004510000197 زاین :  هرامش 

جوسای ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33337376-074  ، 33337230-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337231-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 3535

نزنز هرهچ   هرهچ نیرود   نیرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636
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ناسارخ دالوف  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

srm.kscco.ir :: عبنم :: 1401/08/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5931425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنسزاگ رازفا  مرن  نویساربیلاک و  تیک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5931719 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهب  مالعتسا  مرف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  قباطم  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000607 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  VERITAS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   8x5 ههام تروپاس 12  اب  اهرورس  یالاب  حطس  تاناکما  همانیهاوگ  دیدمت  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع 
هخسن 1 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
VERITAS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   8x5 ههام  12 تروپاس اب  زاس  هریخذ  راون  یور  تاعالطا  هریخذ  همانیهاوگ  دیدمت  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم 
هخسن 11 دادعت : 

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

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

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

44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جنسزاگ جنسزاگ رازفا   رازفا مرن   مرن وو   نویساربیلاک   نویساربیلاک تیک   تیک ناونع : : ناونع 3737

سنسیال سنسیال ناونع : : ناونع 3838
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

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

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

5931836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروم شورف و  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد  یتسویپ -  تاصخشم  اهب  مالعتسا  مرف  گربکی  قباطم  شیوداپ -  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - دشاب هاگشناد  اواف  دحاو  دات 

1101000257002596 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

انرب هکبش  ناریدم  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  هتسب 2  شیوداپ  سوریو  یتنآ  ناونع  یتینما  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  یتسیاب  امتح  تکرش  روتکاف  شیپ  دنراد -  رارق  دیرخ  تیولا  رد  هاگشناد  اب  راک  هقباس  اب  یموب و  یاه  تکرش  اه  تمیق  یربارب  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  یراذگراب و 

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

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

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیوداپ شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع   ناونع یتینما   یتینما رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3939
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یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس   :: 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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5931840 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا همیب  یماهس  تکرش  کالما  عماج  تاعالطا  یزاس  هدایپ  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001038000104 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دیهاوخن  هداد  تکرش  هصقانم  رد  تادنتسم  هئارا  مدع  تروصرد.تسا  یمازلا  هناماس  رد  لماک  تروصب  تسویپ  یتساوخرد  تادنتسم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم بلس  امش  زا  ضارتعا  هنوگره  قح  و 

86712174  : یلوقعم یاقآ  هطوبرم  سانشراک  86712123 و  یرورسم : مناخ   86712155: یعیفر یاقآ  سامت  هرامش 

1414713671 یتسپ :  دک  کالپ 51 ،  یبرغ -  لیزرب  یبونج -  زاریش  اردصالم - نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86712155-021  ، 86710000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کالما کالما عماج   عماج تاعالطا   تاعالطا یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 4040
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5931842 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 SOFTWARE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
06153183711

1101092179001127 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ارحص  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  یتراظن  متسیس  یتارباخم و  رادار  متسیس  هچراپکی  تیریدم  ناونع  بو  تحت  هناماس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
ناماس هعسوت  نامرآ  هدننک 

هتسب 1 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ   (/ یمازلا  ) دشاب تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  / دامن مادقا  تسویپ  ساسارب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مهم **** .دوش تسویپ  هدننک و  نیمات  اضما  رهم و  تالماعم  طیارش  / .دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ   (/ یمازلا )

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

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

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتراظن یتراظن متسیس   متسیس وو   یتارباخم   یتارباخم رادار   رادار متسیس   متسیس هچراپکی   هچراپکی تیریدم   تیریدم ناونع   ناونع بوبو   تحت   تحت هناماس   هناماس رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : : : ناونع 4141
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یدرونایرد ردانب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5931843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  FC-10-F11HE-950-02-12 و   # ربمان تراپ  اب   Fortigate 1100E لاوریاف نیالنآ  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  دک  ناریا 

1101003292000207 زاین :  هرامش 
یدرونایرد ردانب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   SOPHOS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   XG 210 لدم یارب  ههام  زوجم 12  اب   FullGuard سنسیال یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هنایار ناسمد  یسدنهم 

هتسب 2 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  FC-10-F11HE-950-02-12 و   # ربمان تراپ  اب   Fortigate 1100E لاوریاف نیالنآ  سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یم  ماجنا  نامزاس  تیاس  لحم  رد  هدننک  نیمات  طسوت  یزاس  لاعف  رورس و  یسکورپ  یزادنا  هار 

دشاب یروف  تروصب  امتح  تسیابیم و  سنسیال  نیمات 

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

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

88651191-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف نیالنآ   نیالنآ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 4242
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روشک سناژروا  یناتسرامیب  شیپ  یاهتیروف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5931845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک سناژروا  نامزاس  تسویپ  لیاف  قباطم  رازفا  مرن  یا  هعسوت  تامادقا  ماجنا  هناماس ی MCMC و  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030223000062 زاین :  هرامش 

روشک سناژروا  یناتسرامیب  شیپ  یاهتیروف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  باختنا  هباشت  تلع  هب  تمدخ  دک  .تسا  یمازلا  ورتکاف  شیپ  .دامن  هعلاطم  ار  تسویپ  یاه  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1473745881 یتسپ :  دک  روشک ،  سناژروا  نامزاس  هقبط 7  تشادهب  ترازو  یبرغ  کناویا  برغ  کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

49231712-021  ، 81454115-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44896371-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن یایا   هعسوت   هعسوت تامادقا   تامادقا ماجنا   ماجنا وو     MCMCMCMC  هناماس  یی هناماس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 4343
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نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5932068 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لدم  MA رتروس هاگتسد  تاعطق 8  ضیوعت  و  ریمعت ، تامدخ ، یرازفا ، مرن  یناسرزور  هب  لماش  یرادهگن  سیورس و  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ تاحیضوت  قباطم  نارهت  بعش   NC-7100

1101001415000047 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

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

راهچ لقاّدح  رهمگرزب - نابایخ  نامتخاس  رد  هاگتسد  راب و 1  هرت  نادیم  هبعش  رد  هاگتسد   7 لاس -  1 دادرارق :  تدم  - تسویپ هب  لماک  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.نیفرط قفاوت  اب  تایئزج  هیقب  راکنامیپ - هدهعرب  زاین  دروم  یکدی  مزاول  تاعطق و  نیمأت  راب -) کی  هام  ره 3   ) یا هرود  سیورس 

1435873784 یتسپ :  دک  کالپ 86-84 ،  یزاریش ، ناتسدرک و خ  نیبام  اردصالم ، خ  کنو ، نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83371113-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

83371236-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لدم لدم   MAMA  رتروس رتروس هاگتسد   هاگتسد   88 تاعطق   تاعطق ضیوعت   ضیوعت وو   ریمعت ، ، ریمعت تامدخ ، ، تامدخ یرازفا ، ، یرازفا مرن   مرن یناسرزور   یناسرزور هبهب   لماش   لماش یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع
بعش بعش   NC-7100NC-7100

4444
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ناتسلگ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادا تعاس  رد  هرامش 01732340756  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  دشاب  یم  یمازلا  تمیق  اهب  مالعتسا  مرف  لیمکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامن لصاح  سامت 

1101005431000006 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

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

دادرارق 
زاین تروص  رد   UTM هاگتسد لماع  متسیس  ددجم  بصن 

یرادا  تاعاس  رد  یرتشم  هب  ینفلت  ییوگخساپ 
یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ..و  نکمم  نامز  نیرتمک  فرظ  شرازگ  هئارا  یبای و  بیع  ماجنا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4917775419 یتسپ :  دک  تلادع 13 ،  شبن  رصعیلو ، نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32362042-017  ، 32350390-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32345330-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

146328 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/24هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5931039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموینپ کرحم  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

UTMUTM  هاگتسد هاگتسد ودود   دادعت   دادعت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یناسر   یناسر زورب   زورب یرادهگن ،  ،  یرادهگن تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 4545

کیتاموینپ کیتاموینپ کرحم   کرحم نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4646
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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   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5931132 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ طیارش  قفو  دنهس  هاگورین  زاین  دروم   plc یاه تراک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001525000235 زاین :  هرامش 

دنهس قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ طیارش  قفو  دنهس  هاگورین  زاین  دروم   plc یاه تراک  دیرخ  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
متیآ  19 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
بانب رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  بانب  دنهس  هاگورین  رابنا  برد  لیوحت   :: 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

plcplc یاه   یاه تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5931142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش قباطم  هاگتسیا  تخوس 8  نزاخم  لرتنک  شیاپ و  گنیروتینام ، متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ،  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ییارجا  تاکن  تیاعر  تاصخشم و  ، تامدخ

1101001022001582 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یهارس هواجریم ، ، یگداپ یاه  هاگتسیا  تخوس  نزاخم  لرتنک  شیاپ و  گنیروتینام ، متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ،  تایلمع  ماجنا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تاکن  تیاعر  تاصخشم و  ، تامدخ حرش  قباطم  الیواو   ، سیط  ، لباز زکرم  ، نادهاز زکرم  هتخوسکم ، ، کتشد

یریم ک 09155429490 سدنهم  یاقا  - 

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسیا هاگتسیا   88 تخوس   تخوس نزاخم   نزاخم لرتنک   لرتنک وو   شیاپ   شیاپ گنیروتینام ، ، گنیروتینام متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ،  ،  هیهت تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 4848
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ناردنزام ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5931350 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاو هیوه 40  رتمیلیم و  هناهد 35  لقادح  اب  یپملک  رتم  یتلوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091578000193 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تهج مالعتسا  هدنرب  یوس  زا  تسیاب  یم  الاک  زا  هنومن  کی  ددرگ -  هجوت  تسویپ  هب  الاک  ینف  تاصخشم  تیور  تهج  - دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لمح  هنیزه  - 
دیامن مادقا  رادیرخ  یارب  مالقا  هیلک  لاسرا  هب  تبسن  هیدیئات  ذخا  زا  دعب  لاسرا و  رادیرخ  یارب  ناسانشراک  دیئات 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
ملق  1 دادعت : 

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

هدنرب یوس  زا  تسیاب  یم  الاک  زا  هنومن  کی  ددرگ -  هجوت  تسویپ  هب  الاک  ینف  تاصخشم  تیور  تهج  - دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن مادقا  رادیرخ  یارب  مالقا  هیلک  لاسرا  هب  تبسن  هیدیئات  ذخا  زا  دعب  لاسرا و  رادیرخ  یارب  ناسانشراک  دیئات  تهج  مالعتسا 

4817816953 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  زاگ  تکرش  یناقلاط  راولب  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492352-011  ، 33204080-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33204281-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاو تاو   4040 هیوه   هیوه وو   رتمیلیم   رتمیلیم   3535 هناهد   هناهد لقادح   لقادح اباب   یپملک   یپملک رتم   رتم یتلوم   یتلوم ناونع : : ناونع 4949
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5931887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 0110491 و یاضاقت  رد  ینف  حرش  / ربمان تراپ  قبط   VOLVO وولو دنرب  اب   CONTROL BOARD دروب لرتنک  ددع   1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ریواصت 

1101001034004409 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   VX4A71101Y لدم  Altivar 71 دربراک  Control board هعومجم الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

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

.تسا هدننک  نیمات  اب  الاک  لاسرا  هنیزه  .دنوشیم  لاطبا  کرادم  دقاف  تاداهنشیپ  .دوش  هئارا  تسویپ  یاضاقت  ساسا  رب  طقف  یلام  / ینف داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ جرد  یلام  / ینف تاداهنشیپ  رد  اضاقت  هرامش  افطل  .دشابیم  اضاقت 0110491  هرامش 

7511883557 یتسپ :  دک  دیرخ ،  هرادا  تاکرادت  دحاو  سراپ  زاگ  تفن و  یتایلمع  هقطنم  هیولسع  رهشوب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83768037-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CONTROL BOARDCONTROL BOARD  دروب دروب لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 5050
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5931907 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  لصا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
06153183711

1101092179001129 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یردیح یسیع  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SANMU یتراجت مان   TOUCH SCREEN 8 لدم یسمل  دیلک  هحفص  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
ربار ریات و  اسای  ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   FUJI هدنزاس عجرم   TOUCH SCREEN-HMI یتراجت مان   UG221 H-LE4 لدم یسمل   HMI لنپ الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسمل یسمل   HMIHMI لنپ   لنپ یسمل -  -  یسمل دیلک   دیلک هحفص   هحفص ناونع : : ناونع 5151

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

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

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

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

5932016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا   / 0146018 بآ /  هیفصت  هاگتسد  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ 

1101093202000824 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یمرب ناراک  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم   M.O.N 2700 لدم یتسد  موف  بآ و  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

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

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

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

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بآبآ هیفصت   هیفصت هاگتسد   هاگتسد روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 5252

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

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

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

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

5932236 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم تسویپ  قباطم  زایندروم  یالاک  دنشابیم ) هباشم  اهدک  ناریا  هیلک   ) دیرخ 0034287 اضاقت  یقرب -  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985006052 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اتلد یتراجت  مان  شخرد 29/29  لدم  رد  دربراک  ییودرگ  گنر  یزلف  کالپ  هریگتسد و  الاک :  مان 

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

روالاب یرغص  هدننک  هضرع  عجرم  هیذغت  عبنم   TP یکینورتکلا درب  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
اریو تعنص  نارشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   PLC src manager رورس قاتا  امد  رلرتنک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تسویپ  قباطم  زایندروم  یالاک  دنشابیم ) هباشم  اهدک  ناریا  هیلک   ) دیرخ 0034287 اضاقت  یقرب -  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

رورس رورس قاتا   قاتا امد   امد رلرتنک   رلرتنک هیذغت - - هیذغت عبنم   عبنم   TPTP  یکینورتکلا یکینورتکلا درب   درب ردرد - - دربراک   دربراک ییودرگ   ییودرگ گنر   گنر یزلف   یزلف کالپ   کالپ وو   هریگتسد   هریگتسد ناونع : : ناونع 5353

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

5930759 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BW جنس زاگ  یاههاگتسد  زاگ  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863001156 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم   ALPHASENSE یتراجت مان  قیرح  ءافطا  مالعا و   BW Micro Clip XT جنس زاگ  هاگتسد  دربراک   O2-A2 DTK لدم نژیسکا  روسنس  الاک :  مان 

مرخ زیهجت  قیقد  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   ALPHASENSE
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

یزاسرهش هار و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاسرهش هار و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  یناشن  شتآ  ینمیا و  روما  رد  رواشم  تکرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000004000128 زاین :  هرامش 

یزاسرهش هار و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامن هجوت  همیمض  لیاف  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1519713111 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  دابا  سابع  یضارا  اقیرفا  -خ- نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88646298-021  ، 88878052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88878051-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BWBW  جنس جنس زاگ   زاگ یاههاگتسد   یاههاگتسد زاگ   زاگ روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 5454

یزکرم یزکرم نامتخاس   نامتخاس یناشن   یناشن شتآ   شتآ وو   ینمیا   ینمیا روما   روما ردرد   رواشم   رواشم ناونع : : ناونع 5555

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5931331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لخاد تخاس  ًافرص   ) تسویپ ینف  تاصخشم  اب  قباطم  ( CHANNEL INPUT BARRIER 2 (ZENER BARRIER دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشابیم رظن  دم 

1101001105002285 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

 ...( شتآ و زاگ ، روتکتید  دننام  یتازیهجت  ظفاحم   ) IS ریرب الاک :  مان 
ددع 35 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشابیم داهنشیپ  هئارا  هب  زاجم  یلخاد  هدننک  دیلوت  یاه  تکرش  ًافرص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا هدنهد  داهنشیپ  تکرش  گربرس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا 

سامت 61630368 هرامش 

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

30368-616  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سیدرپ یروانف  کراپ   :: 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

5931595 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قباطم  هعومجم  قیرح  مالعا  متسیس  زا  ینابیتشپ  یرادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004564000082 زاین :  هرامش 

سیدرپ یروانف  کراپ  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

سیدرپ رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1657163871 یتسپ :  دک  سیدرپ ،  یروانف  کراپ  دنوامد ، هداج  رتمولیک 20  نارهت ، سیدرپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76250250-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

76250100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( CHANNEL INPUT BARRIER 2  (ZENER BARRIERCHANNEL INPUT BARRIER 2  (ZENER BARRIER دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قباطم   قباطم هعومجم   هعومجم قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5931729 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  لوسپک  جنسناراب و  تعاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001597000224 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یناشن شتآ  لوسپک  یدیلوت  ینواعت  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 12 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-12 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

دنزام ناراب 
ردنلیس 8 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  نامزاس  رابنا  ات  لیوحت  هنیزه  - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم  - الاک لیوحت  زا  سپ  هام  هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6134813956 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  بآ و  نامزاس  یزکرم  نامتخاس  ناتسلگ  هداج  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337001-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331001-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5931748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدرشف ردوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003900 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اناداپسا نارآ  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   SYNERGY یتراجت مان   kg 25 نزو نتراک  یدنب  هتسب  عون  دصرد  BC 82 یناشن شتآ  ردوپ  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ ینف  حرش  قباطم  -2 دشابیم هباشم  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32241996-061  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط لوسپک   لوسپک وو   جنسناراب   جنسناراب تعاس   تعاس ناونع : : ناونع 5858

BC 82BC 82 یناشن   یناشن شتآ   شتآ ردوپ   ردوپ ناونع : : ناونع 5959

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932265 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیدس یراتکه  تیاس 9  رد  یرافح  یاههاگتسد  یزاسزاب  هاگراک  رابنا 37 -  قیرح  ءافطا  متسیس  پمپ  رتسوب  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985006064 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ژاپمپ ثادحا  تخاس و  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا مرف و  میظنت  هیهت و  هب  تبسن  افطل  دشابیم  تسویپ  هب  هنیزه  ریداقم و  دروآرب  تابساحم  لودج  خرن و  داهنشیپ  گرب  حیضوت :  هب  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیروآ لمعب  ار  مزال  تامادقا  روتکاف  شیپ 

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

34143257-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   2828 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس پمپ   پمپ رتسوب   رتسوب بصن   بصن ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت یرادرهش  یربرفاسم  یاه  هنایاپ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلاتیجید یتسد  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094922000024 زاین :  هرامش 

زیربت یرادرهش  یربرفاسم  یاه  هنایاپ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
جوا لصاح  هدننک  هضرع  عجرم   HYTERA یتراجت مان   PD985 لدم  W 5 ناوت  MHz 174-136 سناکرف ییویدار  یتسد  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 

شزادرپ
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5174745569 یتسپ :  دک  اه ،  هنایاپ  نامزاس  رطاخنامیلس  نابایخ  یاهتنا  ناحیروبا  نادیم  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34785400-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34785005-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلاتیجید یلاتیجید یتسد   یتسد میس   میس یبیب   هدنتسرف   هدنتسرف هدنریگ   هدنریگ ناونع : : ناونع 6161

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5930644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  تازیهجت  اب  سلریاو  هکبش  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092015000002 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزاسوراد  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
قرش متسیس  نسوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TSCO یتراجت مان   TW 1001 لدم هنایار  یاف  یاو  لانرتسکا  مدوم  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامن  لصاح  سامت  ریز  هرامش  اب  یتمکح  سدنهم  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
02188200103

1996835113 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  شیاین  عطاقت  رصعیلو - خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88200101-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88872750-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت بونج  یتایلام  روما  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 16 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930872 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ( هنایار هنایار یاف   یاف یاو   یاو لانرتسکا   لانرتسکا مدوم   مدوم تازیهجت (  (  تازیهجت اباب   سلریاو   سلریاو هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 6262

یایا هنایار   هنایار مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 6363
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یا هنایار  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091054000021 زاین :  هرامش 

نارهت بونج  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  زربلا  رگپاچ  نایار  هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  رگپاچ  نایار  هدنزاس  عجرم  دادیرتآ  یتراجت  مان   59A HP لدم یرزیل  رگپاچ  جیرتراک  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم   LOGITECH یتراجت مان   V220 لدم یا  هرقن  لاکیتپا  میس  یب  سوام  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
ابص هنایار  لیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   DLINK یتراجت مان   DES-1008A لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

اتنپس زارف  نیدار  هدننک  هضرع  عجرم   D-NET یتراجت مان   m 1/5 لوط  I200 لدم رتنیرپ  طبار   USB لباک الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
تعنص نایار  ءامس  هدننک  هضرع  عجرم   DATALOGIC یتراجت مان   QW2100-QW2120 لدم یدعب  کی  یرون  میس  اب  دکراب  رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   LEGRAND هدنزاس عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   CAT6 لدم  PVC شکور سنج   m 5 لوط  UTP دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
هناگی تعنص  نایار  قرب  هدننک  هضرع 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

شقن هنایار  ریصب  یتامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   LaserJet Pro M404dn لدم هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 
ناهج

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش رکذ  هدوزفا  شزرا  هارمه  هب  مالقا  مامت  تمیق  دنیامن و  هیارا  ییاهن  روتکاف  شیپ  دیاب  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1843713719 یتسپ :  دک  کالپ 2 ،  هچوک  یاهتنا  هسردم  هچوک  یرادنامرف  نادیم  یررهش  نارهت  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55916301-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55916301-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یندب یاه  تراسخ  نیمات  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5930950 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاحیضوت قباطم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمه  هنیزه 
الاک دات  زا  دعب  زور  یلا 14  هیوست 7 

42602310-42602311 سامت : هرامش 
1101005660000057 زاین :  هرامش 

یندب یاه  تراسخ  نیمات  قودنص  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY10 لدم  m 3 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY16 لدم  m 5 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

ماگشیپ تآرم  نایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS هدنزاس عجرم   N116.P1A0100OK دک  Nexans-Cat6 لدم  m 10 لوط دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  سیتاد  سیدرپ  ارف  هدنزاس  عجرم  تن  یپ  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  یکیتسالپ  شکور  سنج   m 15 لوط  CAT 6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

سیتاد سیدرپ  ارف  هدننک 
ددع 50 دادعت : 

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

لانیجروا دنارگل  هکبش  لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کی لقادح  هرمن  اب  درک  چپ  لوژام  اب  کولوف  تست 

دوش یم  تست  یفداصت  تروص  هب  هدنشورف  هنیزه  اب  قودنص  لحم  رد  اه  لباک 

1514647313 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  (، 4  ) سدقم تسراخب ،)  ) ریصق دمحا  یتشهب ، دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42602130-021  ، 42602300-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88500066-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

UTP CAT6UTP CAT6 دروک   دروک چپچپ   هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 6464

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

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

5930953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دکناریا  ** یتسویپ ینف  تاصخشم  دانسا و  قباطم  لباک  لتگیپ و   / مدوم فیدر  دیرخ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005166000161 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شناد راگنوترپ  تاعالطا  ناروانف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GM900 لدم  GPRS یانبم رب  هداد  لاقتنا  مدوم  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  گنهرف 28 و 30 -  نیب  گنهرف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9188986685

38937273-051  ، 38937290-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38937070-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباک لباک وو   لتگیپ   لتگیپ مدوم -  -  مدوم ناونع : : ناونع 6565

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5931016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  حرش  قباطم  یرون  ربیف  یواح  دراگ  میس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001123000411 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 : 
1401/08/23 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

یرون یرون ربیف   ربیف یواح   یواح دراگ   دراگ میس   میس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5931020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم هکبش  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004395 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

انیس هنایار  اسر  هدننک  هضرع  عجرم   QUINTUM یتراجت مان   Port Patch Panel-8 لدم هنایار  هکبش   RJ11 تروپ لنپ 8  چپ  الاک :  مان 
تس 1580 دادعت : 

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

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسویپ لیاف  قبط  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا 

هیولسع رد  سراپ  زاگ  تفن و  رابنا  برد  هیارک و  شیپ  تروصب  الاک  لیوحت 
83764960-021

m.zanganeh@pogc.ir

7511883557 یتسپ :  دک  دیرخ ،  هرادا  تاکرادت  دحاو  سراپ  زاگ  تفن و  یتایلمع  هقطنم  هیولسع  رهشوب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83764960-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 09 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5931166 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ( هنایار هنایار هکبش   هکبش   RJ11RJ11 تروپ   تروپ   88 لنپ   لنپ چپچپ   یتارباخم (  (  یتارباخم هکبش   هکبش تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 6767

ساسا یپیپ   ویوی   هاگتسد   هاگتسد دربراک   دربراک هدش   هدش ژاتنوم   ژاتنوم درب   درب ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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BOARD تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تیور  لباق  تکرش  نیا  رد  مالقا  هنومن 

هباشم دک  ناریا 
ددرگ یراذگتمیق  یتسویپ  کرادم  زاین  حرش  قباطم 

تسیمازلا ینف  تاصخشم  ای  هنومن  هئارا 
1101092935000724 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا وسرپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   HYPERION سا یپ  وی  هاگتسد  دربراک  هدش  ژاتنوم  درب  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

کینورتکلا وسرپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   HYPERION سا یپ  وی  هاگتسد  دربراک  یطابترا  درب  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
کینورتکلا وسرپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   N00 100 لدم یتظافح  مدوم  دربراک  هدش  ژاتنوم  درب  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  رکذ  دراوم  دقاف  تاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریذپیم ماجنا  هزور  ینامز 20  هزاب  رد  ینف  هیدات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یلام  هیوست 

دشابیم رهشرقاب  رد  عقاو  یناگزاب  یاه  رابنا  لحم 
نفلت 84121835 و 84121032

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

84121028-021  ، 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5931188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یصوصخ ینف و  تاصخشم  کالم  تسا و  هباشم  دک  ناریا  - هناماس رد  تسویپ  تاصخشم  قبط  رب  یرون  ربیف  تاموزلم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هناماس  رد  تسویپ 

1101001132000279 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  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 905 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

38232001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38230914-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راوزبس ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5931242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یصوصخ یصوصخ وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم کالم   کالم وو   تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- هناماس هناماس ردرد   تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ربرب   یرون   یرون ربیف   ربیف تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   هناماس   هناماس ردرد   تسویپ   تسویپ

6969

لحم لحم ردرد   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   یتظافح ) ) یتظافح یاه   یاه متیس   متیس وو   سلریاو   سلریاو ویدار   ویدار وو   چیئوس   چیئوس  ) ) یرازفا یرازفا تخس   تخس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 7070

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لحم رد  بصن  هارمه  هب  یتظافح ) یاه  متیس  سلریاو و  ویدار  چیئوس و   ) یرازفا تخس  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دامرف هدهاشم  ار  تسویپ  تسیل  افطل  .دشابیم  هباشم  اهدک  ناریا 

1101091690000035 زاین :  هرامش 
راوزبس ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

رهگ هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK هدنزاس عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   Rb Qrt 5 ac لدم  GHZ 5.8 سناکرف یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
بونج ناماگشیپ 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

یلع هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK هدنزاس عجرم  یناوتیل  هدنزاس  روشک   MIKROTIK یتراجت مان   LHG5 لدم  GHz 5 سناکرف میس  یب  نتنآ  الاک :  مان 
یدشرا

ددع 6 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

کامآ یدیلوت  یحارط و  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اشوک  کامآ  یدیلوت  یحارط و  هدنزاس  عجرم   PM-AMAK980 لدم  UPS رواپ لوژام  الاک :  مان 
اشوک

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

تاطابترا نارون  هدننک  هضرع  عجرم  ینوتل  هدنزاس  روشک   MIKROTIK SIA هدنزاس عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   RB951 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 
رادیاپ

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

ارآ نمیا  یتراجت  مان  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   IAP.NR- S9064R لدم  NVR طبض هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   CRS 326 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   NETMETAL لدم یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
نارادبرس نارب  جوم  هدننک  هضرع  عجرم   FARATEL یتراجت مان   VENUS لدم  VA 1300 ناوت نیالنآ   UPS الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

رازفا هنایار  حاتفم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   P/N:WS-C3850-24XS-S لدم هنایار  تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
لاصتا هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  هنایم  تعنص  لاصتا  هدنزاس  عجرم  کتونیل  یتراجت  مان   ML 141 لدم  4G روخ تراک  میس  اتید  مدوم  الاک :  مان 

هنایم تعنص 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم  شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد  تاعطق 

ددرگ  یزادنا  هار  بصن و  لحم  رد  هدننک  نیمات  طسوت  تسیاب  یم  تاعطق 
یفسوی سدنهم  یصصخت 09151745062  تالاوس  هب  ییوگخساپ  تهج  سامت  هرامش 

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

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

44230010-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5931492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگزمره هقطنم  داتس  تنرتنیا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092868000411 زاین :  هرامش 

ناگزمره هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ناگزمره هقطنم  1 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دیدرگ یراذگراب  هناماس  رد  تسویپ  تاعالطا  قبط  خرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7917914559 یتسپ :  دک  رنهابدیهش ،  هلکسا  بنج  - نارادساپراولب - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33513081-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33513311-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

5931518 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتابکا ناتسرامیب  ویسپ  تازیهجت  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000236000037 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  ساسا  رب  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

داتس داتس تنرتنیا   تنرتنیا ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 7171

ناتسرامیب ناتسرامیب ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن ناونع : : ناونع 7272

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5931599 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتشون لک  غلبم  - ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  -- هباشم دک  ناریا  رتیلپسا  - تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش

1101092113000622 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

ردنب رون  هیالط  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   DRAFT یتراجت مان   ASC-R61R-JACK لدم هنایار  هکبش  هعطق  رتیلپسا  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

- دشاب یم  تازیهجت  رابنا  یلا 13  تعاس 8  هبنشراهچ  یلا  هبنش  زور  الاک  لیوحت  - دشاب لمح  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  غلابم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههامود  تخادرپ 

7143837877 یتسپ :  دک  هچوک 4 و 6 ،  لصافدح  مرا  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250730-071  ، 32250191-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250357-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتشون هتشون لکلک   غلبم   غلبم -- ددرگ ددرگ تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ -- یناتسا یناتسا تیولوا   تیولوا -- دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ یتساوخرد   یتساوخرد مالقا   مالقا ---- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا رتیلپسا   - - رتیلپسا ناونع : : ناونع
.دوش .دوش

7373
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روشک بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5931610 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتنیا یصاصتخا  دناب  یانهپ  و  ( PTP  ) هطقن هب  هطقن  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001344000127 زاین :  هرامش 

بالضاف بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کیتامروفنا یلاع  یاروش  یهاوگ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514619139 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش  یراولد -  یلع  سیئر  نابایخ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33330299-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330299-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هاگشناد  یشهوژپ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5931709 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 10   = HPE 12TB SAS 7.2K LFF SC He 512E DS + Caddy تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094162000073 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  یشهوژپ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ددع دادعت 10   = HPE 12TB SAS 7.2K LFF SC He 512E DS + Caddy - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
دروم  10 دادعت : 

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

راب روتکاف  شیپ  تسا و  یمازلا  هدش  رکذ  دراوم  افطل   HPE رورس لانیجروا  یدک  اب  هارمه  یلصا و  یتناراگ  هارمهب  هدش  کپ  لانیجروا  دراه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگ 

1417466191 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  یشهوژپ  تنواعم  رذآ - نابایخ 16  بالقنا -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66978942-021  ، 66469824-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66462349-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا یصاصتخا   یصاصتخا دناب   دناب یانهپ   یانهپ وو   ( ( PTPPTP  ) ) هطقن هطقن هبهب   هطقن   هطقن تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7474

ددع ددع   1010 دادعت   دادعت  =  = HPE 12TB SAS 7.2K LFF SC He 512E DS + CaddyHPE 12TB SAS 7.2K LFF SC He 512E DS + Caddy ناونع : : ناونع 7575
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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

5931847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عون ینف و  تاصخشم  هیلک  هارمه  هب  روتکاف  شیپ  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .تسویپ  تسیل  قبط  چوس  ددع  دیرخ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ تسویپ  یتناراگ 

1101000306000018 زاین :  هرامش 
نادمه یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   SOLTECH هدنزاس عجرم   sfc8000poe لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5931908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7676

ییایرد ییایرد یایا   هراوهام   هراوهام لانیمرت   لانیمرت یگناخ   - - یگناخ نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 7777
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نفلت یاه  یشوگ  یکدی  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 **** یلخاد دیلوت  ****

06153183711
1101092179001128 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دنب یجرف  نامیپ  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  لاشرام  یتراجت  مان   ME-301 لدم یگناخ  نفلت  الاک :  مان 

هاگتسد 1000 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

دنب یجرف  نامیپ  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  لاشرام  یتراجت  مان   ME-302 لدم یگناخ  نفلت  الاک :  مان 
هاگتسد 500 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
دنب یجرف  نامیپ  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  لاشرام  یتراجت  مان   ME-306 لدم یگناخ  نفلت  الاک :  مان 

هاگتسد 1000 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

دنب یجرف  نامیپ  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  لاشرام  یتراجت  مان   ME-303 لدم یگناخ  نفلت  الاک :  مان 
هاگتسد 500 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   THURAYA یتراجت مان   W 36 ناوت  GHz 1/5 سناکرف  MARINESTAR لدم ییایرد  یا  هراوهام  لانیمرت  الاک :  مان 

ایسآ نفلت  تاطابترا  هدننک 
ددع 1000 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مارتحا مالس و  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن مادقا  تسویپ  ساسارب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  -1

 ( یمازلا  ) دشاب تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  - 2
.دشاب یم  رهشمرخ  نادابآ و  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا  -3

.دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ  -4

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

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

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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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

5932086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/08 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط  (hdmi  ) چیئوس یزلف ,  تکوس  لباک ,  رتیلیپسا ,  متیا   6 ناونع : 

14013235 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/19 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سبط هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5932171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  ژارتم و  اب  قباطم  سبط  یعامتجا  نیمات  نفلت  یرارطضا و  قرب  هکبش و  یشک  لباک  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092724000008 زاین :  هرامش 

سبط هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

رتم 200 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ طیارش  ژارتم و  اب  قباطم  سبط  یعامتجا  نیمات  نفلت  یرارطضا و  قرب  هکبش و  یشک  لباک  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9791816318 یتسپ :  دک  سبط ،  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   - یئاجر راولب   - ملعم نادیم  سبط -  سبط ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32826021-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32826020-056 :: 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 مئامض   مئامض قبط   قبط (( hdmihdmi  ) ) چیئوس چیئوس یزلف ,  ,  یزلف تکوس   تکوس لباک ,  ,  لباک رتیلیپسا ,  ,  رتیلیپسا متیا   متیا   66 ناونع : : ناونع 7878

یعامتجا یعامتجا نیمات   نیمات نفلت   نفلت وو   یرارطضا   یرارطضا قرب   قرب وو   هکبش   هکبش یشک   یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع 7979

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

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

زا 141 ھحفص 60 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/njp4b3xdysjre?user=37505&ntc=5932086
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5932086?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/48jawdechzfcf?user=37505&ntc=5932171
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5932171?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناگزمره هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5932239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشناد تنرتنیا  نابیتشپ  کنیل  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030339000048 زاین :  هرامش 

ناگزمره هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ایرآ نویاپ  هدننک  هضرع  عجرم   WILINK یتراجت مان   HSPA-26.5X-D لدم زیون  دض  سلریاو  شید  نتنآ  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هباشم  دکناریا  .دشاب  ی.م  یمازلا  روتکاف  شیپ  ندرک  همیمض  .دشاب  یم  تسویپ  لیاف  قبط  دیرخ  .دشاب  یم  یناتسا  هدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  هرامش 07633670720  اب  رتشیب  تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد  .دشاب 

7916193145 یتسپ :  دک  بانیم ،  سابعردنب  هداج  رتمولیک 9  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33711054-076  ، 33711028-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33711028-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  قرب  یورین  عیزوت   :: 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   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5932296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دکناریا   ** یتسویپ ینف  تاصخشم  طیارش و  اب  قباطم  شید  عون  زا  زتره ) اگیگ   2٫4 دازآ (  دناب  نتنآ  ددع  دیرخ 16  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا

1101005166000160 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دنجریب قرش  نارتسگ  طابترا  رواشم  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  کنیل  اتید  هدنزاس  عجرم   3745shp لدم  db 37 ناوت میس  یب  نتنآ  الاک :  مان 
ددع 16 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  گنهرف 28 و 30 -  نیب  گنهرف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9188986685

38937273-051  ، 38937290-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38937070-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشناد هاگشناد تنرتنیا   تنرتنیا نابیتشپ   نابیتشپ کنیل   کنیل تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8080

یتسویپ یتسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   طیارش   طیارش اباب   قباطم   قباطم شید   شید عون   عون زازا   زتره ) ) زتره اگیگ   اگیگ   22 ٫٫ 44 دازآ (  (  دازآ دناب   دناب نتنآ   نتنآ ددع   ددع   1616 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181

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

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

هندرگ5930726 رد  یزادنا  هار  بصن و  یطابترا و  یبناج  تازیهجت  یا و  هداج  تراظن  نیبرود  دیرخ 
( موس راب  یارب  مالعتسا 1401-43  دیدجت  نادمه (  ریالم -  روحم  هغاز 

هحفص 66) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

سوریو5931093 یتنآ  هحفص 24)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نزاخم5931142 لرتنک  شیاپ و  گنیروتینام ، متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ،  تایلمع  ماجنا 
هاگتسیا تخوس 8 

هحفص 33) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نز5931407 هرهچ  نیرود  بصن  هحفص 24)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کالما5931840 عماج  تاعالطا  یزاس  هدایپ  هحفص 24)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتارباخم و5931842 رادار  متسیس  هچراپکی  تیریدم  ناونع  بو  تحت  هناماس  رازفا  مرن  هتسب  : 
یتراظن متسیس 

هحفص 24) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5932197UTM هاگتسد ود  دادعت  ینابیتشپ  یناسر و  زورب  یرادهگن ،  تامدخ  هحفص 24)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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 07 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930740 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش یراذگراب  لیاف  قبط  گنیروتینام  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005910000019 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اتت هدننک  هضرع  عجرم  لدم 41047  یعبرم  رتم  داعبا   indoor سیرتام تاد  گنیروتینام  رگشیامن  الاک :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یناریا  دیاب  هاگتسدو  دشاب  هدش  یراذگراب  لیاف  قبط  دیاب  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6617615981 یتسپ :  دک  تیاده ،  نابایخ  دیهش  نابایخ  نارادساپ  راولب  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33249011-087  ، 33249010-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33249012-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشهام ردنب  مظاک  یسوم  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5931043 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدش یراذگراب   یراذگراب لیاف   لیاف قبط   قبط گنیروتینام   گنیروتینام هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8282

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود نفلت -  -  نفلت یشوگ   یشوگ  / / نویزیولت نویزیولت توف -  -  توف 1414 لاچخی لاچخی توف -  -  توف لاچخی  77 لاچخی ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیبرود ( ددع 10) نفلت یشوگ  (/ ددع 10) چنیا نویزیولت 32 ( ددع 2) توف 14 لاچخی ( ددع 7) توف لاچخی 7 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناریا بوغرم  سنج  / دشابیم تسویپ  تساوخرد  تسیل  (/ ددع 2) هتسبرادم

1101090544000437 زاین :  هرامش 
رهشهام ردنب  مظاک  یسوم  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یدئاق اضرمالغ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TOP LED هدنزاس عجرم   P25 لدم  1/792x1/152 m داعبا یرهش   LED رگشیامن الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/08/27 زاین :  خیرات 
قلطم نایسابع  هرهز  هدننک  هضرع  عجرم   NOKIA یتراجت مان  هارمه 1200  نفلت  یشوگ   LCD رگشیامن الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/27 زاین :  خیرات 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/27 زاین :  خیرات 
رالپ هدننک  هضرع  عجرم  رالپ  یتراجت  مان   R9 لدم  ft 9 یگناخ لاچخی  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/08/27 زاین :  خیرات 

اسآ ریاح  هدننک  هضرع  عجرم  وود  یتراجت  مان  ناریا  هدنزاس  روشک   DES-2915GW لدم قارب  دیفس  دیاس  یاب  دیاس  رزیرف  لاچخی  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/27 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاب هب  لاس  یتناراگ 3 یاراد  امتح  / تسا هدنشورف  هدهعب  ناتسرامیب  رابنا  برد  ات  لاسرا  لمح و  هنیزه  / هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تسویپ  تاصخشم  یمامت   / ددرگ تسویپ  لیمکت و  تساوخرد  تسیل  امتح  / سنج دات  طرش  هب  / ههام یلا 3 یتخادرپ 2 / دشاب

6351911111 یتسپ :  دک  مظاک ،  یسوم  ماما  ناتسرامیب  دازآ  هاگشناد  یوربور  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52380627-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52380627-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت یرادرهش  یربرفاسم  یاه  هنایاپ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5931246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهش  LED رگشیامن تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094922000026 زاین :  هرامش 

زیربت یرادرهش  یربرفاسم  یاه  هنایاپ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یدئاق اضرمالغ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TOP LED هدنزاس عجرم   P25 لدم  1/792x1/152 m داعبا یرهش   LED رگشیامن الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش دولناد  یتسویپ  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5174745569 یتسپ :  دک  اه ،  هنایاپ  نامزاس  رطاخنامیلس  نابایخ  یاهتنا  ناحیروبا  نادیم  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34785400-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34785005-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرهش یرهش   LEDLED  رگشیامن رگشیامن ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 13 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تانالعا ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544001794 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لزغ تراجت  صیخرت  هدننک  هضرع  عجرم   N/A لدم  LED تانالعا ولبات  دربراک  یکیتسالپ  زنل  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

یمارآ اضریلعدیس  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   125x56 cm زیاس یسکلپ  سنج  یرادا  تانالعا  ولبات  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/30 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
.تسیمازلا ولبات  ریوصت  تاصخشم و  هئارا  / یفخم لفق  یاراد  / روخ هشیش  / موینیمولآ هندب  / 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

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تانالعا تانالعا ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DEH نیبروت لرتنک  متسیس  یارب   ACP4000 کتنودا رتویپماک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001525000232 زاین :  هرامش 

دنهس قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
DEH نیبروت لرتنک  متسیس  یارب   ACP4000 کتنودا رتویپماک  دیرخ  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  4 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
بانب رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  بانب  دنهس  هاگورین  رابنا  برد  لیوحت   :: 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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5930606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب لمح  هنیزه  اب  یتسیاب  یدروآرب  غلبم  تسا ، هباشم  دک  ناریا  رهش ، حطس  رباعم  یشاپ  کمن  تهج  یندعم  هکوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005766000090 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  داباهم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
لازغلوسر ومیل  هدننک  هضرع  عجرم  ینت  رادقم  یدنب  هتسب  دقاف  یندعم  هکوپ  الاک :  مان 

نت 3000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

، دشابیم داباهم  یرادرهش  یوپد  لحم  رد  لیوحت  دشابیم و  هدنرب  هدهع  رب  لمح  هنیزه  مهم : حیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5916777179 یتسپ :  دک  داباهم ،  یرادرهش  یمالسا  یروهمج  نادیم  داباهم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42234141-044  ، 42223090-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42222699-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DEHDEH  نیبروت نیبروت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یارب   یارب   ACP4000ACP4000 کتنودا   کتنودا رتویپماک   رتویپماک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686

رباعم رباعم یشاپ   یشاپ کمن   کمن تهج   تهج یندعم   یندعم هکوپ   هکوپ ناونع : : ناونع 8787

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5930646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتنآ -4 دودحمانددرت دادعت  -3 یرتم شش  موب  -2 رادرترونیا تاصخشم 1- لیوحت  بصن و  هنیزهاب  لصا  یناریا  انولب  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسم سکبریپ  هدند  خرچ  -6 لوف لماک  رادم  -5 شرک

1101093615000062 زاین :  هرامش 
بارس ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

یراتخم داجس  هدننک  هضرع  عجرم   MANSH یتراجت مان   PCV-125-1 لدم یقرب  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
بارس رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف 09149323086 لصاح  سامت  دادادخ  سدنهم  یاقآ  اب  لاوس  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5471743961 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  خ  بارس ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43222703-041  ، 43239286-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43222037-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 8888

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5930726 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدجت نادمه (  ریالم -  روحم  هغاز  هندرگ  رد  یزادنا  هار  بصن و  یطابترا و  یبناج  تازیهجت  یا و  هداج  تراظن  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( موس راب  یارب  مالعتسا 1401-43 
1101003123000104 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا هطساوالب  یمسر  یگدنیامن  نتشاد  ددرگ .  یراذگراب  هناماس  رد  امتح  تمیق  داهنشیپ  گرب  ددرگ و  هئارا  تمیق  داهنشیپ  گرب  اب  بسانتم  اهتمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوش یم  نیمات  تکرش  نآ  زا  دنرب  تازیهجت  هک  یناگدنیامن  زا  یکی  زا  یمسر  همان  ای  تسا و  نیبرود  هدننک  دیلوت  هک  یتکرش 

6518763119 یتسپ :  دک  یمیهاربا ،  راتس  دیهش  راولب  شبن  یدابآدسا ,  نیدلا  لامج  دیس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34228154-081  ، 34210433-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34210442-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیدجت دیدجت نادمه (  (  نادمه ریالم -  -  ریالم روحم   روحم هغاز   هغاز هندرگ   هندرگ ردرد   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   یطابترا   یطابترا یبناج   یبناج تازیهجت   تازیهجت وو   یایا   هداج   هداج تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( موس موس راب   راب یارب   یارب   140 1140 1 -- مالعتسا  4343 مالعتسا
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یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5930838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رثکادح هجو  هیوستو  هدوب  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هیارک  تسا ، هباشم  دک  ناریا  ، تسویپ هنومن  ریوصت  قبط  یراوید  نفلت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
الاک داتو  لیوحت  زا  سپ  زور   10

1101091781000303 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ولرزا ینیسح  لامکریم  هدننک  هضرع  عجرم   ALCATEL یتراجت مان   EX29264 لدم یراوید  نفلت  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9187793119 یتسپ :  دک  یوضر ،  سدق  ناتسآ  تاراشتنا  بنج  ثلاث -  ناوخا  داتسا  راولب  داجس -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37630700-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37630708-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5932117 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا  داباهم ، رهش  حطس  رباعم  یشاپ  کمن  تهج  یدنب  هتسب  دقاف  یا  هلف  ایرد  کمن  نت   1000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005766000091 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  داباهم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هنگنا تمالس  لامج  هدننک  هضرع  عجرم  ایرد  ساملا  یتراجت  مان   kg 1/200 هسیک یعیبط  ییایرد  کمن  الاک :  مان 

هسیک 1000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا داباهم  یرادرهش  یوپد  لحم  رد  لیوحت  دشاب و  لمح  هنیزه  اب  یتسیاب  یدروآرب  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5916777179 یتسپ :  دک  داباهم ،  یرادرهش  یمالسا  یروهمج  نادیم  داباهم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42234141-044  ، 42223090-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42222699-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رثکادح رثکادح هجو   هجو هیوستو   هیوستو هدوب   هدوب هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح هیارک   هیارک تسا ، ، تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ،، تسویپ تسویپ هنومن   هنومن ریوصت   ریوصت قبط   قبط یراوید   یراوید نفلت   نفلت ناونع : : ناونع
الاک الاک داتو   داتو لیوحت   لیوحت زازا   سپسپ   زور   زور   1010

9090

یایا هلف   هلف ایرد   ایرد کمن   کمن ناونع : : ناونع 9191
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

گرزب نارهت  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5930520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاموتا برد  هاگتسد  دادعت 96  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030613000078 زاین :  هرامش 

گرزب نارهت  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

ددع 96 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1455915581 یتسپ :  دک  یهلا ،  بیبح  شبن  ناخراتس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66554677-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66554677-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاموتا تاموتا برد   برد هاگتسد   هاگتسد   9696 دادعت   دادعت یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 9292
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نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5930737 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  تسویپ -  تسیل  تاصخشم  قبط  یبونج - راز  هلال  هبعش  کیتاموتا  پآ  لور  برد  ارجا  بصن و  لمح  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - دشابیم یراکزور  هژورپ 5  نامز  رثکادح  دشابیم - 

1101004961000041 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یمتسر اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  یعبرم  رتم  پآ  لور  لدم  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
عبرم رتم  1 دادعت : 

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

 . دوش هتفرگ  سامت  ماهبا  تروصرد  دوشیم -  ماجنا  دادرارق  قبط  یتخاذرپ   . ددرگیم دقعنم  تسویپ  هنومن  قبط  یمسر  دادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1581746111 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  نامتخاس  کالپ 212 یسوساج  هنال  یوربور  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88381743-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88381756-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتاموتا کیتاموتا پآپآ   لور   لور برد   برد ارجا   ارجا وو   بصن   بصن لمح   لمح دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9393
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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 14 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5930791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تاصخشم  قباطم  یقرب  هرکرک  بصن  لمح و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یمازلا  روتکاف  شی  همیمض 

1201001530000058 زاین :  هرامش 
هاشنامرک هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

.ددرگ رکذ  یلک  تروص  هب  تمیق  - 
هطوبرم نیلوئسم  دات  زا  سپ  هجو  تخادرپ 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
هژورپ  1 دادعت : 

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

.دشاب یموب  هدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  هدهع  هب  ینوناق  تاروسک  هیلک 

هدننک نیمات  هدهع  هب  باهذ  بایا و  یاه  هنیزه  هیلک  و  لقن ، لمح و  هنیزه  حلاصم ، هیلک  هیهت 
.دامن لصاح  سامت  یهاشناریم  سدنهم  یاقآ  هرامش 08338254627  اب  ماهبا  هنوگ  ره  تروص  رد 

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

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

.تسا .تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیشی   همیمض   همیمض تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   لمح   لمح وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9494

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5931207 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  نادمه  نکسم  کناب  هبعش  یقرب 6 هرکرک  یزادنا  هارو  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001104000032 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
باداش دومحم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   K600 یقرب هرکرک  یلفق  اج  قاری و  روتوم و  یدالوف و  لیر  هغیت و  هعومجم  الاک :  مان 

تس 127 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هناماس  رد  یرازگراب  اضما و  رهم و  لیمکت و  تسویپ  مرف  پاچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6515695576 یتسپ :  دک  لک ،  یرتسگداد  یوربور  یلعوب  هاگمارآ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38270711-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38269090-081 :: 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

ناردنزام - دابآدومحم تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5931402 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 1  رود   3140 تلو -   90 رکناد 63*55 -  روتوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093993000484 زاین :  هرامش 

ناردنزام دابآدومحم  تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ارآ  امن  نیرد  هدنزاس  عجرم  لدم 6355   220x240 cm زیاس یا  هشیش  سنج  رکناد  روتوم  اب  ییوشک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ارآ امن  نیرد  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
دابآ دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنشورف  اب  عمتجم  رابنا  ات  راب  لیوحت  هزور و  زیراو 50   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

44737524-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یقرب یقرب هرکرک   هرکرک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595

ددع ددع   11 دادعت   دادعت رود   رود   31403140 تلو -  -  تلو   9090  -  - 5555 ** رکناد  6363 رکناد روتوم   روتوم ناونع : : ناونع 9696

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

یقرب5930646 دنب  هحفص 66)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5930618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش رکذ  تسویپ  رد  هک  رگید  مالقا  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093535000204 زاین :  هرامش 

نامرک هر   ینیمخ   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب اجکی  تروص  هبو  تسویپ  تسیل  قبط  یراذگتمیق 

ددرگ هعارا  روتکاف  شیپ  رد  دشاب و  هدش  دیق  یتاصخشم ک  قبط  دیاب  مالقا  یمامت 
دشاب راد  یتناراگ  سانجا 

تسا هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  هنیزه 
یراک زور  تخادرپ 90
یجرگ 09136384161

7861764787 یتسپ :  دک  افش ،  نابایخ  - تفریج تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43316311-034  ، 43316312-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43318502-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش رکذ   رکذ تسویپ   تسویپ ردرد   هکهک   رگید   رگید مالقا   مالقا وو   هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود تسیل   تسیل ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یلامش هوکداوس   ) ییاجر دیهش  یراس و  یاهرابنا  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001014000343 زاین :  هرامش 

روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

یلامش هوک  داوس  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یتسویپ  دانسا  اب  قباطم  دیاب  هدننک  نیمات  یوس  زا  هدش  یراذگراب  تاعالطا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اب یلامتحا  لاوس  هنوگ  ره  تروص  رد  انمض  ددرگ  یراذگراب  ینمیا  تیحالص  همان  یهاوگ  یراکنامیپ و  تیحالص  همانیهاوگ  یمسر ـ  همانزور  یهگآ 

دوش هتفرگ  سامت  یزرو  حور  یاقآ   09199956787 هرامش

1435753141 یتسپ :  دک  یقرش پ 33 ،  لیزرب  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33257100-011  ، 82971-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82972250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یلامش یلامش هوکداوس   هوکداوس  ) ) ییاجر ییاجر دیهش   دیهش وو   یراس   یراس یاهرابنا   یاهرابنا هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 9898

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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نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5930701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شورف زوجم  روتکاف و  شیپ  هئارا  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  سراح  هتسبرادم  نیبرود  لک  هرادا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا ناماس  رد  تسویپ 

1101003143000883 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رازفا طابترا  سراپ  هدنزاس  عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  سراح  یتراجت  مان   IPC-E2A5W-I40S لدم زیاروتوم  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

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

ناماس رد  تسویپ  شورف  زوجم  روتکاف و  شیپ  هئارا  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  سراح  هتسبرادم  نیبرود  لک  هرادا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا

1983846176 یتسپ :  دک  نارهت ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22121717-021  ، 22124905-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22124905-021 :: 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

شورف شورف زوجم   زوجم وو   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع ربرب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش هبهب   سراح   سراح هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود لکلک   هرادا   هرادا ناونع : : ناونع
یمازلا یمازلا ناماس   ناماس ردرد   تسویپ   تسویپ

9999
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لیبدرا یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5930944 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکراشم دنناوت  یم  یموب  یاهتکرش  طقف  لیبدرا - یا  هقطنم  بآ  تکرش  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنیامن

1101001292000050 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هام 1 دادعت : 

1402/08/30 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5619667691 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یا  هقطنم  بآ  تکرش  شترا ، نادیم  لیبدرا ، لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31746273-045  ، 33710001-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33714210-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 100100
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نکسم کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5930961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  یتسویپ //  تسیل  قبط  یبناج  تازیهجت  هیلک  هارمهب  هتسبرادم  یاهنیبرود  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  ، یشک لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم 

1201004076000004 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتسویپ تسیل  قبط  یبناج  تازیهجت  هیلک  هارمهب  هتسبرادم  یاهنیبرود  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  ، یشک لباک  - 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا   // یتسویپ تسیل  قبط  یبناج  تازیهجت  هیلک  هارمهب  هتسبرادم  یاهنیبرود  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  ، یشک لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناتسا ،  بعش  تسرپرس  نکسم  کناب  ناریا -  همیب  یور  هب  ور  یکولب -  هارراهچ  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7913953111 یتسپ : 

32239623-076  ، 32234316-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32234083-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم یاهنیبرود   یاهنیبرود متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ،، یشک یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع 10 110 1
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سیره نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5931263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HD-CVI یژولونکت اب  بش  رد  دید  لسکیپاگم  تلاب 5 نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093258000023 زاین :  هرامش 

سیره ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یلزنا دازآ  هقطنم  اکیرتون  کینورتکلا  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   CPLUS یتراجت مان   PL-301 لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب   HD هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

سیره رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

HD-CVI یژولونکت اب  بش  رد  دید  لسکیپاگم  تلاب 5 نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5391813355 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  یهار  هس  سیره  سیره ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43434351-041  ، 43432728-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43432059-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  کاخ  کیناکم  ینف و  هاگشیامزآ   :: 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   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5931373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HD-CVIHD-CVI یژولونکت   یژولونکت اباب   بشبش   ردرد   دید   دید لسکیپاگم   لسکیپاگم 55 تلاب   تلاب نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 102102

کیناکم کیناکم وو   ینف   ینف هاگشیامزآ   هاگشیامزآ نامتخاس   نامتخاس ردرد   یزادنا   یزادنا هار   هار تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم مزاول   مزاول هارمه   هارمه هبهب   هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
ناتسلگ ناتسلگ ناتسا   ناتسا کاخ   کاخ

103103
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کیناکم ینف و  هاگشیامزآ  نامتخاس  رد  یزادنا  هار  تهج  زاین  دروم  مزاول  هارمه  هب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسلگ ناتسا  کاخ 

1101001227000005 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  کاخ  کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نشور  طابترا  هدنزاس  عجرم  سکابمک  یتراجت  مان   CA-15 لدم  15x15 cm زیاس کیتسالپ  نیبرود  یاه  لباک  تالاصتا  میسقت  هبعج  الاک :  مان 
یداجس یضترمدیس 

ددع 16 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WD یتراجت مان   Purple لدم  TB 8 تیفرظ هنایار  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

روشک ویو  ین  وی  هدنزاس  عجرم   UNV یتراجت مان   IPC2125LE-ADF28KM-G1 لدم لسکیپاگم  ماد 5  یفقس  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
راشای نما  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک  راشای  نما  ناروآ  نف  هدنزاس  عجرم   UNV یتراجت مان   IPC3235SS-DZK-IO لدم لسکیپاگم  ماد 5  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
راشای نما  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 

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

یزاوج ابیز  هدننک  هضرع  عجرم   MINIPRO یتراجت مان   cypks6mp2488001 لدم  CAT 6 تروپ لنپ 24  چپ  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
یعجشا نژیب  هدننک  هضرع  عجرم   LEGRAND یتراجت مان  یرتم  نتراک   CAT6 FTP100O لدم  CAT 6 هکبش لباک  الاک :  مان 

رتم 2 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   TRH-1042 لدم  cm 202 عافترا  60x100 cm داعبا تینوی  کر 42  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
نایرگسع ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   m 100 هرقرق  mm 8 تماخض یدالوف  لسکب  میس  الاک :  مان 

هرقرق 100 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

اتیپوس یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  لدم 70012   cm 35x60x58 cm 60 قمع تینوی  یراوید 6  کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
سراپ شوماخ  شتآ  ینمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دنولا  هدنزاس  عجرم   16x25 mm زیاس یکیتسالپ  سنج  هرمن 2/5  تکاد  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش هب  رگنشور  یاقآ  اب  رتشیب  تاحیضوت  هب  زاین  تروص  رد  .دشاب  یم  یمازلا  روما  ماجنا  تهج  تسارح  هیدات  بسک و  هناورپ  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  لیابوم 09112703852 

4913975579 یتسپ :  دک  ظفاح 31 ،  شبن  - طفاح کرهش  یاهتنا  - یدنبرمک - ناگرگ ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32623310-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32620560-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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گرزب نارهت  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  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 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

5931627 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005002000075 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یچاخ هرق  هداز  رکش  یلع  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک   JVC یتراجت مان   VR-509E لدم هتسبرادم  نیبرود   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  هتسبرادم  نیبرود  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تسیل  تسویپ  تسیل  تسویپ  تسیل  تسویپ  تسیلدامن  هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  طقف  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا 

یرادا تعاس  رد  سامت  09120266839

یتسپ دک  نارهت ،  نارگراثیا  روماودیهش  داینب  لک  هرادا  دهاش -  هچوک  شبن  (ع - ) داوجلا دجسم  یوربور  ریت -  l تفه نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1589814617 : 

88302991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88846429-021 :: 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 104104
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کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5931732 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا یمسر ، روتکاف  تسویپ ، طیارش  ینف و  تاصخشم  قبط  سنارفنک  نلاس  ریوصت  توص و  متسیس  تاریمعت  یزاسهب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام کی  هیوست  ربتعم ، یتناراگ  ناگیار ،

1101001050000133 زاین :  هرامش 
کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

یتناراگ ناگیار ، لاسرا  یمسر ، روتکاف  تسویپ ، طیارش  ینف و  تاصخشم  قبط  سنارفنک  نلاس  ریوصت  توص و  متسیس  تاریمعت  یزاسهب و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام کی  هیوست  ربتعم ،

1439956111 یتسپ :  دک  دمحا ،  لآ  لالج  هارگرزب  عطاقت  زا  رتالاب  یلامش - رگراک  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88007953-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88025420-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5930555DEH نیبروت لرتنک  متسیس  یارب   ACP4000 کتنودا رتویپماک  هحفص 66)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هندرگ5930726 رد  یزادنا  هار  بصن و  یطابترا و  یبناج  تازیهجت  یا و  هداج  تراظن  نیبرود  دیرخ 
( موس راب  یارب  مالعتسا 1401-43  دیدجت  نادمه (  ریالم -  روحم  هغاز 

هحفص 66) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هتسبرادم5931043 نیبرود  نفلت -  یشوگ   / نویزیولت توف -  14 لاچخی توف -  هحفص 62)لاچخی 7 لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

لاسرا لاسرا یمسر ، ، یمسر روتکاف   روتکاف تسویپ ، ، تسویپ طیارش   طیارش وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط سنارفنک   سنارفنک نلاس   نلاس ریوصت   ریوصت وو   توص   توص متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع
ههام ههام کیکی   هیوست   هیوست ربتعم ، ، ربتعم یتناراگ   یتناراگ ناگیار ، ، ناگیار

105105
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5931427 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ESP TUBING HANGER AND ACCESSORIES تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093631000234 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  - 

تالآرازبا الاک :  هورگ 
ددع  33 دادعت : 

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

.دوش هئارا  دک  ناریا  تسیاب  یم  ملق  ره  یارب  .دشاب  یم  ملق  یاراد 5  اضاقت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

23942661-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5931427ESP TUBING HANGER AND ACCESSORIES(84 هحفص )  accessaccess

(( 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

تسویپ5931627 تسیل  قبط  هتسبرادم  هحفص 75)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رد5931242 بصن  هارمه  هب  یتظافح ) یاه  متیس  سلریاو و  ویدار  چیئوس و   ) یرازفا تخس  تاعطق 
لحم

هحفص 44) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

ESP TUBING HANGER AND ACCESSORIESESP TUBING HANGER AND ACCESSORIES ناونع : : ناونع 106106
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

تسویپ5931595 طیارش  قباطم  هعومجم  قیرح  مالعا  متسیس  زا  ینابیتشپ  هحفص 40)یرادهگن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت هاگشناد  ابیز  یاهرنه  سیدرپ   :: 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

5931216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع کی  مادکره  زا   microtk 3G تنیوپ و سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201098185000004 زاین :  هرامش 

ابیز یاهرنه  سیدرپ  هدننک :  رازگرب 
hEX RB750GR3 لدم کیتورکیم  رتور  - 

UniFi U6 Pro لدم یتویکیبوی  میس  یب  تنیوپ  سسکا 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهرف 09127188039 یاقآ  سامت  هرامش  هدزفا ،  شزرا  یهاوگ  ربتعم ،  یتناراگ  یمسر ،  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415564583 یتسپ :  دک  ابیز ،  یاهرنه  سیدرپ  نارهت  هاگشناد  یلصا  برد  بالقنا  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66418811-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66461504-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددع5931216 کی  مادکره  زا   microtk 3G تنیوپ و هحفص 85)سسکا  سسکا  ( سسکا

ددع ددع کیکی   مادکره   مادکره زازا     microtk  3Gmicrotk  3G وو   تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 107107
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفیس سدنهم   09177733393 (- ...ورتیپیر - ظفاحم رادم  میسیب  لنپ  - کمایپ لاسرا  نارحب و  مالعا  - رورس  ) گنیجیپ متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  کیتامروفنا  روجم  نتشاد  یگنهامه - تهج 

1101000383000534 زاین :  هرامش 
رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یناج دمحم  لیعامسا  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   Intel هدنزاس عجرم   MDE/FR7016-PA لدم گنیجیپ  نفلت  زکرم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
هوانگ رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لباک ددع - لنپ 3 رتیپیر  - ددع دک 10 لاسرا  میسیب  لنپ  ددع - کمایپ 1  لاسرا  نارحب و  مالعا  متسیس  ددع - گنیجیپ 1  رورس  گنیجیپ :  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  کیتامروفنا  یاروش  زوجم  نتشاد  ددع - هتلاح 1  هس  ظفاحم  رادم  لور -  3 قرب

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

33134616-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

گنیجیپ  :: 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

5932298MDE/FR7016-PA لدم گنیجیپ  نفلت  هحفص 86)زکرم  گنیجیپ  ( گنیجیپ

MDE/FR7016 -PAMDE/FR7016 -PA  لدم لدم گنیجیپ   گنیجیپ نفلت   نفلت زکرم   زکرم ناونع : : ناونع 108108
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نانمس ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004449000031 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932199 :: هرازه هرازه :: 1401/09/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرت  نوناق  نامتخاس  هینبا  یکیناکم و  یقرب و  تاسیسات  یساسا  تاریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نانمس  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ددرت  نوناق  نامتخاس  هینبا  یکیناکم و  یقرب و  تاسیسات  یساسا  تاریمعت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
18,305,091,834 یلام :  دروآرب 

لایر   915,254,592 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/12/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

جیسب راولب  نانمس   ، 3519837631 یتسپ :  دک  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت 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

یقرب5930646 دنب  هحفص 66)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تازیهجت5931128 هچراپکی  تاطابترا  متسیس  )ICS متسیس یارجا  ییاج و  هباج  لمح ، دیرخ ،
یتارباخم

هحفص 17) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

نامتخاس5932199 هینبا  یکیناکم و  یقرب و  تاسیسات  یساسا  هحفص 21)تاریمعت  ددرت  ( ددرت

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   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 109109
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مالیا هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5930863 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

9 رد تاصخشم  تاحیضوت و  مامت  -3 دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  -2 تسویپ لیاف  رد  هدش  جرد  تاصخشم  اب  تقرس  دض  برد  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف 

1101001409000047 زاین :  هرامش 
مالیا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 
تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم تسویپ  لیاف   9 رد تاصخشم  تاحیضوت و  مامت  -3 دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  -2 تسویپ لیاف  رد  هدش  جرد  تاصخشم  اب  تقرس  دض  برد  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب

6935148111 یتسپ :  دک  مالیا ،  یادهش  هاگدورف  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32236806-084  ، 32236803-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32236803-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

99 ردرد تاصخشم   تاصخشم وو   تاحیضوت   تاحیضوت مامت   مامت -- 33 دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- 22 تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   هدش   هدش جرد   جرد تاصخشم   تاصخشم اباب   تقرس   تقرس دضدض   برد   برد -- 11 ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف

1101 10
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هواس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5931705 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  دشابیم - هباشمدک  ناریا   - تسویپ تاصخشم  قبط  ددع  تقرسدض 10 بردوددع   21 قیرحدض برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیمات  طسوتو  هواس  رد  هیلختو  لیوحت  ددرگ - داتو  اضماورهم 

1101005785000046 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  هواس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هیمورا برد  کیلچ  ارودلآ  هدننک  هضرع  عجرم  ارودلآ  یتراجت  مان   114x218 cm داعبا یدالوف  سنج  لدم 3100011  تقرس  دض  رد  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
اناداپآ برد  ناراهم  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  اناداپآ  برد  ناراهم  نمیا  هدنزاس  عجرم   Toos M لدم  220x120 cm زیاس یدالوف  سنج  قیرح  دض  رد  الاک :  مان 

ددع 21 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اضماورهم تسویپ  تاصخشم  دشاب - یم  هباشم  دک  ناریا   - تسویپ تاصخشم  قبط  ددع  تقرس 10 دض  بردو  ددع  قیرح 21  دض  برد  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم الاک  هدننک  نیمات  طسوتو  هواس  یرادرهش  رد  هیلختو  لیوحت  ددرگ - داتو 

3915639811 یتسپ :  دک  هواس ،  یرادرهش   یرادرهش  نادیم   هواس   رهش     - هواس ناتسرهش   هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42230751-086  ، 42234191-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42231070-086 :: 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

5930759BW جنس زاگ  یاههاگتسد  زاگ  هحفص 40)روسنس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5930863-3 دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  -2 تسویپ لیاف  رد  هدش  جرد  تاصخشم  اب  تقرس  دض  برد  -1
.دشاب یم  تسویپ  لیاف   9 رد تاصخشم  تاحیضوت و  مامت 

هحفص 12) قیرح  ( قیرح

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

ءافطا5931426 متسیس  تاعطق  ددع  عومجم 55  رد  ملق  هحفص 12)دیرخ 4  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5931595 طیارش  قباطم  هعومجم  قیرح  مالعا  متسیس  زا  ینابیتشپ  هحفص 40)یرادهگن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تقرسدض5931705 قیرحدض  هحفص 12)برد  قیرح  ( قیرح

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

تسویپ5931729 لیاف  قبط  لوسپک  جنسناراب و  هحفص 40)تعاس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

تقرسدض تقرسدض قیرحدض   قیرحدض برد   برد ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5932265 ءافطا  متسیس  پمپ  رتسوب  هحفص 40)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یلامش ناسارخ  یا  هقطنم  بآ  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   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5930889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن اب  هارمه  تسویپ  یاهتسیل  تاصخشم  قبط  تباث  رایسزاگ و  تشن  روتکتد  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001264000150 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناسیآ کینورتکلا  ایوپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناسیآ  یتراجت  مان   GD110-C لدم نبرک  دیسکونوم  یرهش و  زاگ  تشن  هدنهد  رادشه  هاگتسد  الاک :  مان 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگدیق ، تسا هدنشورف  اب  نآ  بصن  رادیرخ و  تکرشات  الاک  لمح  یاه  هنیزه  ، تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  الاک  ، تسا هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا مالعتسا  رد  تکرش  یارب  روتکاف  شیپ  تسویپ  ، دشدهاوخ تخادرپ  یرادا  لحارم  ندومن  یطو  بصنزا  سپ  الاک  یاهبو  یمازلاروتکافرد 

9415644888 یتسپ :  دک  لالقتسا ،  راولب  یقرش -  یناقلاط  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32263281-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263280-058 :: 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

بصن5930889 اب  هارمه  تسویپ  یاهتسیل  تاصخشم  قبط  تباث  رایسزاگ و  تشن  روتکتد  هحفص 90)هاگتسد  روتکتد  ( روتکتد

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

بصن بصن اباب   هارمه   هارمه تسویپ   تسویپ یاهتسیل   یاهتسیل تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط تباث   تباث وو   رایسزاگ   رایسزاگ تشن   تشن روتکتد   روتکتد هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930605 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  حرش و  قبط  اقیقد  یبناج  مزاول  نبیرود و  ملق  دیرخ 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000096 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 48864312   DSC-T70/P لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  لودج  قبط  یتساوخرد  یالاک  ملق  لک 8  عمج  ، یداهنشیپ غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  لانیجروا و  لصا و  دیاب  اهالاک  یمامت 

دشاب یم  تسویپ  تاصخشم  طیارش و  یمامت  تیاعر  هب  مزلم  هدننک  نیمات  یراک و  زور  رثکادح 45  تخادرپ 

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

55127380-021  ، 55127388-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   حرش   حرش قبط   قبط اقیقد   اقیقد یبناج   یبناج مزاول   مزاول وو   نبیرود   نبیرود ملق   ملق   88 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 113113

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکیلمت لاوما  شورف  یروآ و  عمج  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   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Canon EOS 90D DSLR kit EF-S 18-135mm IS USM نناک یساکع  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Canon EOS 90D DSLR kit 18-135mm دیریگب سامت  هرامش 09194279577  اب  افطل 

1201001053000121 زاین :  هرامش 
یکیلمت لاوما  شورف  یروآ و  عمج  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

Canon EOS 90D DSLR kit EF-S 18-135mm IS USM Canon EOS 90D DSLR kit 18-135mm نناک یساکع  نیبرود  - 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

هاگتسد  3 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن جرد  تاحیضوت  تمسق  رد  ار  تکرش  ای  هاگشورف  هرامش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  یرثا  بیترت  هدش  تبث  مالعتسا  هب  تروصنیا  ریغ  رد  دامرف  یراذگ  راب  تسویپ  تمسق  رد  فا  ید  یپ  بلاق  رد  ار  روتکاف  شیپ  افطل 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه 

1967714713 یتسپ :  دک  کالپ 67 ،  یراصنا ،  دیهش  نابایخ  تلم ، کراپ  یوربور  رصعیلو ، خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27652481-021  ، 27652-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

27652321-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نناک نناک یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1141 14

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها قرب  یورین  عیزوت  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   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930878 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  سنارفنک  وئدیو  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001417000121 زاین :  هرامش 

قرب یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هسراپ نینط  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم   VHD یتراجت مان   C9Pro لدم رلرتنک  نفورکیم و  نیبرود و  اب  هارمه  سنارفنک  وئدیو  هاگتسد  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قبط  سنارفنک  وئدیو  هاگتسد  کی  دیرختسویپ  تاصخشم  قبط  سنارفنک  وئدیو  هاگتسد  کی  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133883581 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  یفصنم -  دیهش  نابایخ  هیناما -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334039-061  ، 33364801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33363601-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط سنارفنک   سنارفنک وئدیو   وئدیو هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 115115

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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3 هجرد  ) مق ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ینامزاس تسپ   35 3 حطس

مق 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

5930955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلام 1401 لاس  س )  ) ارهز ترضح  ناتسرنه  نیبرود  هنایار و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003736000051 زاین :  هرامش 

( ینامزاس تسپ   35   3 حطس  3 هجرد  ) مق ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون    لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
داحتا تعنص  دالیم  نونک  یتراجت  مان   7D لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

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

داحتا تعنص  دالیم  نونک  یتراجت  مان   50D لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
قرش متسیس  سراپ  یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   GIGABYTE یتراجت مان   GB-XM14-1037 لدم لماک  هنایار  الاک :  مان 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن یراذگ  تمیق  تسویپ  تاصخشم  طیارش و  ساسا  رب  مرتحم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3716963665 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا  یلیلخ  دیهش   نابایخ  کچیپ  هکلف  هیرالاس  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32902680-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32911452-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود وو   هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 1161 16

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج ناسارخ  ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5931198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج ناسارخ  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  زاین  دروم   Canon EOS 5D Mark IV Body نناک یساکع  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005343000008 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یهلا نیع  نسح  هدننک  هضرع  عجرم  نناک  یتراجت  مان   EOS 5D لدم یلاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخن  هداد  رصثا  بیترت  تروصنیا  رغ  رد  دشاب  یم  یمازلا  هناماس  رد  نآ  تسویپ  سپسو  مالعتسا  مرف  ندومن  ءاضما  رهم  لیمکت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9718685168 یتسپ :  دک  نارگراثیا ،  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هرادا  تیاس  دنجریب  یبونج - ناسارخ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32421162-056  ، 31616101-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32400042-056 :: 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

یاه5930471 نیبرود   ) یریوصت تراظن  هناماس  یزاس  دنتسم  شزومآ ،  ، یزادنا هار  بصن و  هیهت ،
( هتسب رادم 

هحفص 17) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یاه5930482 نیبرود  هلاس  کی  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  ارجا و  ، دیرخ یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم 
گنیروتینام قاتا  زیهجت  رهش و  حطس  یتراظن 

هحفص 17) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5930605 تاصخشم  حرش و  قبط  اقیقد  یبناج  مزاول  نبیرود و  ملق  هحفص 21)دیرخ 8  نیبرود  ( نیبرود

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

هدش5930618 رکذ  تسویپ  رد  هک  رگید  مالقا  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  هحفص 75)تسیل  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هوکداوس5930692  ) ییاجر دیهش  یراس و  یاهرابنا  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و 
( یلامش

هحفص 75) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هدنشورف5930701 هدهع  رب  لمح  هنیزه  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  سراح  هتسبرادم  نیبرود  لک  هرادا 
یمازلا ناماس  رد  تسویپ  شورف  زوجم  روتکاف و  شیپ  هئارا 

هحفص 75) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هندرگ5930726 رد  یزادنا  هار  بصن و  یطابترا و  یبناج  تازیهجت  یا و  هداج  تراظن  نیبرود  دیرخ 
( موس راب  یارب  مالعتسا 1401-43  دیدجت  نادمه (  ریالم -  روحم  هغاز 

هحفص 66) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

یبونج یبونج ناسارخ   ناسارخ نارگراثیا   نارگراثیا روما   روما وو   دیهش   دیهش داینب   داینب لکلک   هرادا   هرادا زاین   زاین دروم   دروم   Canon EOS 5D Mark  IV BodyCanon EOS 5D Mark  IV Body نناک   نناک یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1171 17

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نناک5930748 یساکع  هحفص 21)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ5930878 تاصخشم  قبط  سنارفنک  وئدیو  هاگتسد  کی  هحفص 21)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم5930902 نیبرود  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 21)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5930944 یاه  نیبرود  یرادهگن  هحفص 75)ینابیتشپ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود5930955 هحفص 21)هنایار و  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم5930961 یاهنیبرود  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  ، یشک هحفص 75)لباک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5931043 نیبرود  نفلت -  یشوگ   / نویزیولت توف -  14 لاچخی توف -  هحفص 62)لاچخی 7 لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

دیهش و5931198 داینب  لک  هرادا  زاین  دروم   Canon EOS 5D Mark IV Body نناک یساکع  نیبرود 
یبونج ناسارخ  نارگراثیا  روما 

هحفص 21) نیبرود  ( نیبرود

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

5931263HD-CVI یژولونکت اب  بش  رد  دید  لسکیپاگم  تلاب 5 هحفص 75)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رد5931373 یزادنا  هار  تهج  زاین  دروم  مزاول  هارمه  هب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  دیرخ و 
ناتسلگ ناتسا  کاخ  کیناکم  ینف و  هاگشیامزآ  نامتخاس 

هحفص 75) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5931627 تسیل  قبط  هتسبرادم  هحفص 75)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزادنا5932071 هار  بصن و  دیرخ ، یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
( هریغ زاس و  هریخذ  رورس ، چیئوس ، لیبق  زا  یبناج (  تازیهجت  نیبرود و 

هحفص 21) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   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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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5930455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همدخاب هتعاس  لدم 1990 24 نت  لاقثارج 25 نیمات  لاقثارج ش1- شدرگردرازبا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(09168159953  - 09163134339  – 06134147022  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ ، 

1101093985006049 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5930458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همدخاب هتعاس  لدم 1990 24 نت  لاقثارج 25 نیمات  لاقثارج ش2- شدرگردرازبا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(09168159953  - 09163134339  – 06134147022  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ ، 

1101093985006050 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاقثارج لاقثارج نیمات   نیمات -- 11 شش لاقثارج   لاقثارج شدرگرد   شدرگرد رازبا   رازبا ناونع : : ناونع 118118

نتنت 2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات -- 22 شش لاقثارج   لاقثارج شدرگرد   شدرگرد رازبا   رازبا ناونع : : ناونع 1191 19
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ندرکرپ لماش : یمرگولیک  50 یاه هسیکرد  نت  یاه 25 و 510 هسیکرد  نت  400 زا ترابع  نت   910 نازیمب هلف  دوک  یریگ  هسیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نویماک یور  ای  رابنا  رد  یفافص  یزودرس و  ، نیزوت ، هسیک

1101001590000004 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
نت 910 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس نیمه  قیرط  زا  کرادم  ریاس  تیلاعف و  هناورپ   ، همانساسا هارمهب  اضما و  رهم و  ءاضما  نابحاص  طسوت  ار  نآ  دادرارق  نتم  هعلاطم  زا  سپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  رب  ینوناق  تاروسک  هیلک   . دشابیم راکنامیپ  هدهعب  تاموزلم  هیقب  هسیک  زجب  .دامن  یراذگراب 

 ، هناخدرس بنج  ناتسا - یزرواشک  داهج  نامزاس  هرامش 2  نامتخاس  هطوحم  لخاد  ساملس  هداج  رتمولیک 3  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5716963956 یتسپ :  دک 

32722185-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32722188-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ندرکرپ ندرکرپ لماش : : لماش یمرگولیک   یمرگولیک 5050 یاه یاه هسیکرد   هسیکرد نتنت   510510 وو     2525 یاه   یاه هسیکرد   هسیکرد نتنت   400400 زازا ترابع   ترابع نتنت     910910 نازیمب نازیمب هلف   هلف دوک   دوک یریگ   یریگ هسیک   هسیک ناونع : : ناونع
نویماک نویماک یور   یور ایای   رابنا   رابنا ردرد   یفافص   یفافص وو   یزودرس   یزودرس ،، نیزوت نیزوت ،، هسیک هسیک

120120
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5930636 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همدخاب هتعاس  24 الاب هب  لدم 2000 نت  7 ای کارتفیل 5 نیمات  حتف  92 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(09168159953  - 09163134339  – 06134147022  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ ، 

1101093985006074 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5930679 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همدخاب هتعاس  الاب 24 هب  لدم 2000  نت  کارتفیل 5  نیمات  حتف  74 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(09168159953  - 09163134339  – 06134147022  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ ، 

1101093985006073 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کارتفیل کارتفیل نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 12 112 1

نتنت   55 کارتفیل   کارتفیل نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 122122
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نارهت بونج  یتایلام  روما  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 16 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930720 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091054000023 زاین :  هرامش 

نارهت بونج  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نازادرپ شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 300GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC لدم  GB 300 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

اسرب
ددع 10 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  هکبش  ناب  هدید  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

روشک  QNAP هدنزاس عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   QNAP یتراجت مان   TS-451-2G لدم  TB 40 تیفرظ هکبش  تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
ناویات هدنزاس 

ددع 7 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش رکذ  هدوزفا  شزرا  هارمه  هب  مالقا  مامت  تمیق  دنیامن و  هیارا  ییاهن  روتکاف  شیپ  دیاب  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1843713719 یتسپ :  دک  کالپ 2 ،  هچوک  یاهتنا  هسردم  هچوک  یرادنامرف  نادیم  یررهش  نارهت  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55916301-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55916301-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( هکبش هکبش تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ هنایار -  -  هنایار رورس   رورس رورس -  -  رورس کسید   کسید دراه   دراه هنایار (  (  هنایار مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 123123
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ناریا یزکرم  همیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5930844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد زکرم   VTL یزاس هریخذ  تازیهجت  یارب  کسید  دراه  سنسیال و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004635000142 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  رد  - 

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

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

هناماس  رد  نآ  جرد  تسویپ و  مرف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یلاسرا  یاه  تمیق  هب  هناماس  رد  روکذم  مرف  جرد  مدع  تروص  رد 

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

24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداد هداد زکرم   زکرم   VTLVTL یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت یارب   یارب کسید   کسید دراه   دراه وو   سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 124124
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نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5931134 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم   EMC تازیهجت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000244 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
نف و هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   DELL EMC هدنزاس عجرم   DELL EMC یتراجت مان   D4122F لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  هظفحم  الاک :  مان 

زیراک هدیا 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
عجرم نیچ  هدنزاس  روشک  نارهت  شزادرپ  نایوپ  هدننک  هضرع  عجرم   EMC یتراجت مان   D4-2S10-1800 لدم  TB 1/8 تیفرظ هنایار  کسید  دراه  الاک :  مان 

EMC هدنزاس
ددع 70 دادعت : 

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

.دشاب یم  تمیق  مالعا  تهج  افرص  هباشم و  یمالعا  الاک  یاهدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن تمیق  مالعا  یتساوخرد  تامازلا  تاصخشم و  تسویپ و  لیاف  هب  هجوت  اب  تسا  دنمشهاوخ 

1416931194 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  نامتخاس  رفظم  ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61032219-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار کسید   کسید دراه   دراه هنایار   - - هنایار هکبش   هکبش زاس   زاس هریخذ   هریخذ هظفحم   هظفحم ناونع : : ناونع 125125
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932056 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش نیکشم  نالبس  هقطنم  الاب  هب  2000 لدمردول پیاپ  نیمات  _ ردول پیاپ  حتف  85 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(09168159953-09163134339-06134140722  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ 

1101093985006036 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردول ردول پیاپ   پیاپ نیمات   نیمات __ ردول ردول پیاپ   پیاپ ناونع : : ناونع 126126
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5932114 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رگید یزاس و  هریخذ  هاگشیالاپ ،  رد  تازیهجت  تاودا و  یراک  قیاع  تایلمع  یارجا  زا  تسا  ترابع  نامیپ  نیا  عوضوم  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هتسباو تاسیسأت 

1101092134000763 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ملق کی  1 دادعت : 

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

لیمکت و هدنهد  داهنشیپ  طسوت  دیاب  تادنتسم  نیا  هدش و  مالعا  تسویپ  تادنتسم  رد  تاعوضوم  ریاس  تخادرپ و  یدادرارق ، ینف ، طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( تسا یمازلا  ربتعم  یراکنامیپ  تیحالص  ینمیا و  تیحالص  یهاوگ  یراذگ  راب  .دوش (  یراذگراب 

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

33002807-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: 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

لاقثارج5930455 نیمات  لاقثارج ش1- شدرگرد  هحفص 96)رازبا  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

نت5930458 لاقثارج 25 نیمات  لاقثارج ش2- شدرگرد  هحفص 96)رازبا  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هسیکرد5930512 نت  یاه 25 و 510 هسیکرد  نت  400 زا ترابع  نت   910 نازیمب هلف  دوک  یریگ  هسیک 
نویماک یور  ای  رابنا  رد  یفافص  یزودرس و  ، نیزوت ، هسیک ندرکرپ  لماش : یمرگولیک  50 یاه

هحفص 96) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

کارتفیل5930636 هحفص 96)نیمات  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

نت5930679 کارتفیل 5  هحفص 96)نیمات  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

5930720 ( هکبش تحت  زاس  هریخذ  هنایار -  رورس  رورس -  کسید  دراه  هنایار (  هحفص 96)مزاول  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هداد5930844 زکرم   VTL یزاس هریخذ  تازیهجت  یارب  کسید  دراه  هحفص 96)سنسیال و  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

هتسباو هتسباو تاسیسأت   تاسیسأت رگید   رگید وو   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ هاگشیالاپ ،  ،  هاگشیالاپ ردرد   تازیهجت   تازیهجت وو   تاودا   تاودا یراک   یراک قیاع   قیاع تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 127127
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنایار5931134 کسید  دراه  هنایار  - هکبش  زاس  هریخذ  هحفص 96)هظفحم  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هحفص 24)سنسیال5931719 یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ردول5932056 پیاپ  نیمات  _ ردول هحفص 96)پیاپ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یزادنا5932071 هار  بصن و  دیرخ ، یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
( هریغ زاس و  هریخذ  رورس ، چیئوس ، لیبق  زا  یبناج (  تازیهجت  نیبرود و 

هحفص 21) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاسیسأت5932114 رگید  یزاس و  هریخذ  هاگشیالاپ ،  رد  تازیهجت  تاودا و  یراک  قیاع  تایلمع  یارجا 
هتسباو

هحفص 96) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یاهرورس5932295 چیئوس و  زاس ، هریخذ  تازیهجت  شزومآ  یدنبرکیپ و  یزادنا ،  هار  بصن ، دیرخ ،
زاین دروم 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یقرب5930646 دنب  هحفص 66)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090994000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930710 :: هرازه هرازه :: 1401/09/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرارق  تسویپ  تسیل  قبط  هاگشناد  یاهرورس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیربت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

زیربت یا -  هنایار  یاهرازفا  تخس  تازیهجت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,250,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:00 تعاس : 1401/09/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

داتس ع )  ) اضر ماما  ناتسرامیب  یوربور  تشگلگ  یاهتنا  هاگشناد  نابایخ  - زیربت  ، 5183673593 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یزکرم

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت بونج  یتایلام  روما  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 16 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930718 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هنایار  مزاولدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091054000022 زاین :  هرامش 

نارهت بونج  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  هکبش  ناب  هدید  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش رکذ  هدوزفا  شزرا  هارمه  هب  مالقا  مامت  تمیق  دنیامن و  هیارا  ییاهن  روتکاف  شیپ  دیاب  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1843713719 یتسپ :  دک  کالپ 2 ،  هچوک  یاهتنا  هسردم  هچوک  یرادنامرف  نادیم  یررهش  نارهت  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55916301-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55916301-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشناد هاگشناد یاهرورس   یاهرورس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 128128

یایا هنایار   هنایار مزاولدیرخ   مزاولدیرخ ناونع : : ناونع 129129

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

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

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

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

5930760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ups یرطاب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رپمآ 42 تلو 12

1101005360000068 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 

روشک  APC یتراجت مان  رورس  قاتا  هداد و  زکارم  دربراک   SUVTP40KH4B4 لدم  KVA 40 ناوت یرطاب  ود  یس  لوژام و  راهج  اب   on line عون  UPS الاک :  مان 
نیپیلیف هدنزاس 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ و هب  مالقا  یمامت  دشاب و  یم  یمازلا  بسک  زاوج  ای  یرادرب  هرهب  زوجم  روتکاف و  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  مالقا  یمامت  لاسرا  هنیزه  لاسرا و 

3155749986 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  رمحا  لاله  باتک  رهش  بنج  هاپس  نادیم  تمس  هب  یناقلاط  هاراهچ  یتشهب  جرک خ  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34408162-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32522387-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رپمآ رپمآ 4242 تلو تلو ups 12ups 12 یرطاب   یرطاب ناونع : : ناونع 130130

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

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

5930888 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP 7.2K SAS LFF (3.5-inch) 10TB Model: ST10000NM0528 تیفرظ هنایار  رورس  کسیددراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003012000139 زاین :  هرامش 

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
قرش متسیس  سراپ  یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   P2000 6G SAS 7.2K LFF لدم  TB 1 تیفرظ  internal کسید دراه  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

-3 .تسا یمازلا  هدننک  نیمات  ابش  باسح  هرامش  یداصتقا و  دک  هئارا  - 2 .دوش هجوت  زاین  یلک  حرش  هب  افطل  دشاب  یم  هباشم  یباختنادک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام رثکادح 2  روتکاف  باسح  هیوست  - 4( هس یفنم  هقبط  رد  عقاو  رابنا  ولج   ) نامزاس لحم  رد  لیوحت 

1416753941 یتسپ :  دک  کالپ 17 ،  قشمد - نابایخ  یبونج -  نیطسلف  زرواشک - راولب  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84491205-021  ، 88804379-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88893852-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HP 7.2K SAS LFF (3.5- inch)  10TB Model: ST10000NM0528HP 7.2K SAS LFF (3.5- inch)  10TB Model: ST10000NM0528 تیفرظ   تیفرظ هنایار   هنایار رورس   رورس کسیددراه   کسیددراه ناونع : : ناونع 131131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت ، عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5931849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتوم  STEP ویارد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004117000357 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
زمرت یاراد  اتلد  روتوم  رورس  - 

A2-1000W-3R-B
زاف کت 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

دامن لصاح  سامت  یلخاد 4400  نفلت 02634915960  اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3159915111 یتسپ :  دک  روتساپ ،  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدلوت و  عمتجم  جرک  نارهت  نابوتا  رتمولیک 25  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36100940-026  ، 36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: 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

هاگشناد5930710 یاهرورس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 105)هصقانم  رورس  ( رورس

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

یا5930718 هنایار  هحفص 105)مزاولدیرخ  رورس  ( رورس

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

5930720 ( هکبش تحت  زاس  هریخذ  هنایار -  رورس  رورس -  کسید  دراه  هنایار (  هحفص 96)مزاول  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رپمآ5930760 42 تلو ups 12 هحفص 105)یرطاب رورس  ( رورس

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

5930863-3 دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  -2 تسویپ لیاف  رد  هدش  جرد  تاصخشم  اب  تقرس  دض  برد  -1
.دشاب یم  تسویپ  لیاف   9 رد تاصخشم  تاحیضوت و  مامت 

هحفص 12) قیرح  ( قیرح

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

5930888HP 7.2K SAS LFF (3.5-inch) 10TB Model: تیفرظ هنایار  رورس  کسیددراه 
ST10000NM0528

هحفص 105) رورس  ( رورس

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

هحفص 24)سنسیال5931719 یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

روتوم روتوم   STEPSTEP  ویارد ویارد ناونع : : ناونع 132132

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

روتوم5931849  STEP هحفص 105)ویارد رورس  ( رورس

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

یزادنا5932071 هار  بصن و  دیرخ ، یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
( هریغ زاس و  هریخذ  رورس ، چیئوس ، لیبق  زا  یبناج (  تازیهجت  نیبرود و 

هحفص 21) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

امد5932236 رلرتنک  هیذغت - عبنم   TP یکینورتکلا درب  رد - دربراک  ییودرگ  گنر  یزلف  کالپ  هریگتسد و 
رورس قاتا 

هحفص 33) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یاهرورس5932295 چیئوس و  زاس ، هریخذ  تازیهجت  شزومآ  یدنبرکیپ و  یزادنا ،  هار  بصن ، دیرخ ،
زاین دروم 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5932298MDE/FR7016-PA لدم گنیجیپ  نفلت  هحفص 86)زکرم  گنیجیپ  ( گنیجیپ

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5931049 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Proximiter تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

Petro Davar P/N: 250010-05-01
or Bently NEVADA P/N:330180-51-05

1101096433000264 زاین :  هرامش 
موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ناهوژپ یژرنا  راود  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناهوژپ  یژرنا  راود  ورتپ  هدنزاس  عجرم  یزاگ  نیبروت  دربراک   mm 11 زیاس  05-92-330180 شزرل روسنس  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  دات  دروم   Bently NEVADA تکرش یلصا  یجراخ  لداعم  ای  راود  ورتپ  لخاد  تخاس  رسویدسنارت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511894591 یتسپ :  دک  موس ،  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31315142-077  ، 31315605-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شزرل شزرل روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 133133
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ناگزمره یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب 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   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5931090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NRV ریش دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000488 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   ROHDE AND SCHWARZ هدنزاس عجرم   NRV-Z5 لدم  W 10 ناوت  100KHz- 6GHz ناوت یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 
ناراهم یسدنهم  هدننک 

ددع  1 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

سابعردنب ناگزمره ،  لیوحت :  لحم 

یقارشا یاقآ  بانج  اهدادرارق  تاکرادت و  روما  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریگ یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس  -  - NRVNRV  ریش ریش دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 134134

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

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

زا 141 ھحفص 111 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6bgj89gzw3ga4?user=37505&ntc=5931090
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5931090?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 09 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5931197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه لیاف  هب  مالعتسا  طیارش  یتساوخرد و  یالاک  زا  عالطا  تهج  تسا ، هباشم  یباختنا  دک   ) هطوبرم روسنس  رتیمسنارت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( .دیئامرف هعجارم  تسویپ 

1101092544001803 زاین :  هرامش 
نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایناریا سرا  لرتنک  شیاپ و  یاه  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم   WATCHGAS یتراجت مان   POLI لدم روسنس  راهچ  زاگ  روزیلانآ  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
شناد ناینب  ایلیا  هدننک  هضرع  عجرم  شناد  ناینب  ایلیا  هدنزاس  عجرم  زاگ  زاسراکشآ  دربراک   P110SD رتیمسنارت الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( .دیئامرف هعجارم  تسویپ  یاه  لیاف  هب  مالعتسا  طیارش  یتساوخرد و  یالاک  زا  عالطا  تهج  تسا ، هباشم  یباختنا  دک   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34177687-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5931695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه یاه لیاف   لیاف هبهب   مالعتسا   مالعتسا طیارش   طیارش وو   یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک زازا   عالطا   عالطا تهج   تهج تسا ، ، تسا هباشم   هباشم یباختنا   یباختنا دکدک    ) ) هطوبرم هطوبرم روسنس   روسنس وو   رتیمسنارت   رتیمسنارت ناونع : : ناونع
(( .دیئامرف .دیئامرف هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ

135135

روسنس روسنس ناونع : : ناونع 136136

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132362  اب  قباطم  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985006084 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 30KM-4CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 30KM-8CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   ECS لدم یکیرتکلا  تیاده  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   DOS لدم بآ  لولحم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 40KM-4CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نیبم زاگ  اتلد  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   DR.FODISCH یتراجت مان   FMD 09 لدم  DP روسنس جنس  یبد  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3512B لزید روتوم  دربراک   GR راشف روسنس  الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132362  اب  قباطم  روسنس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

48732-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هاشنامرک ناتسا  یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5932297 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردنلیس راهچ  sh6530/2300cc لدم ینیزنب  تخوس  فرصم  اب  اناتسیا  هرفن  روحم 6  ود  یراوس  نو  وردوخ  هحفص  کسید و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تخاس 2008 لاس 

1101003280000109 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

چالک کسید  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
نژیسکا روسنس )  ) رگسح الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف رکذ  مالعتسا  مرف  رد  ار  دوخ  سامت  هرامش  افطل " تسا  یدقن  تخادرپ  .تسا  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  .دشاب  یلصا  دیاب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714674648 یتسپ :  دک  یتسیزهی ،  نامزاس.یتسیزهب  راولب  - نز راولب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38377791-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38358518-083 :: 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

5930759BW جنس زاگ  یاههاگتسد  زاگ  هحفص 40)روسنس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

شزرل5931049 هحفص 110)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

یریگ5931090 هزادنا  روسنس   - NRV ریش هحفص 110)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

یتساوخرد و5931197 یالاک  زا  عالطا  تهج  تسا ، هباشم  یباختنا  دک   ) هطوبرم روسنس  رتیمسنارت و 
( .دیئامرف هعجارم  تسویپ  یاه  لیاف  هب  مالعتسا  طیارش 

هحفص 110) روسنس  ( روسنس

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

هحفص 110)روسنس5931695 روسنس  ( روسنس

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

هرفن5932297 روحم 6  ود  یراوس  نو  وردوخ  هحفص  هحفص 110)کسید و  روسنس  ( روسنس

هرفن هرفن   66 روحم   روحم ودود   یراوس   یراوس نونو   وردوخ   وردوخ هحفص   هحفص وو   کسید   کسید ناونع : : ناونع 137137

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زورما نالیگ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5931017 :: 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

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیک بونج  هواک  دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

لحاس حبص   :: عبنم :: 1401/08/28عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5931021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکارم تاسیسأت  هیذغت و  چیئوس ، لباک ، هکبش  یزاس  هنیهب  یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تسارح هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: SKSCO.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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 138138

زکارم زکارم تاسیسأت   تاسیسأت وو   هیذغت   هیذغت چیئوس ، ، چیئوس لباک ، ، لباک هکبش   هکبش یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 139139
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نالیگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/25 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تعاس 16  ات  رثکادح  یهگآ  رشن  خیرات  زا   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  جنپ 

زورما نالیگ   :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم

5931024 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشراهچ  زور  تعاس 14/00  سار   - 1401/08/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

- لکهایس رسدور - دورگنل - هناتسا  ناجیهال  نالیگ  قرش  روحم  تارباخم  زکارم  تاسیسأت  هیذغت و  چیئوس ، لباک ، هکبش  یزاس  هنیهب  یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شلما 

لاس  کی  دادرارق  تدم 
لایر دروآرب 206.217.084.000 

همانتنامض تروص  هب  لایر  هدرپس 8.250.000.000  غلبم  یهگآ -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 500.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب 

هقبط 3 ینامیلس  مساق  جاح  دیهش  رادرس  نامتخاس  هراسلگ  هارراهچ  تشر ، : سردآ هب  نالیگ  هقطنم  تارباخم  یاهدادرارق  دیرخ و  هرادا  هب  دانسا  دیرخ   :: سردآ سردآ

:: 01332132392 و 01332132370 نفلت :: www.GILAN.TCI.IR www.TCI.IR http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

01333723456 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تارباخم تارباخم زکارم   زکارم تاسیسأت   تاسیسأت وو   هیذغت   هیذغت چیئوس ، ، چیئوس لباک ، ، لباک هکبش   هکبش یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 140140
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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   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5931174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس رشرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544001805 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا لرتنک  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   BECK یتراجت مان   DPS930.85 لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

ناریا لرتنک  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   BECK یتراجت مان   DPS930.84 لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/20 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
نویساربیلاک تلاصا 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

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس رشرپ   رشرپ ناونع : : ناونع 141141
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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   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5931192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اوه چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544001804 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   FOXBORO هدنزاس عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   FOXBORO یتراجت مان  لدم 38360  اوه  روسرپمک  دربراک  ریسم  راهچ  چیئوس  الاک :  مان 

سراپ تعنص  قایس 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/20 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
نویساربیلاک تلاصا 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

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/8/21هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5931330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس روتکلس  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

اوه اوه چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 142142

چیئوس چیئوس روتکلس   روتکلس ناونع : : ناونع 143143
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مق هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5931393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دیئامرف هعلاطم  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  افطل   ) مق هاگشناد  تهج  وکسیس  چیئوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060031000131 زاین :  هرامش 

مق هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   X2-10GB-CX4 لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( دیئامرف هعلاطم  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  افطل   ) مق هاگشناد  تهج  وکسیس  چیئوس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3716146611 یتسپ :  دک  مق ،  هاگشناد  ریدغلا -  راولب  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32103236-025  ، 32103000-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32854326-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یا5930872 هنایار  هحفص 44)مزاول  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

زکارم5931017 تاسیسأت  هیذغت و  چیئوس ، لباک ، هکبش  یزاس  هنیهب  هحفص 115)یرادهگن و  چیئوس  ( چیئوس

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

زکارم5931021 تاسیسأت  هیذغت و  چیئوس ، لباک ، هکبش  یزاس  هنیهب  هحفص 115)یرادهگن و  چیئوس  ( چیئوس

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

تارباخم5931024 زکارم  تاسیسأت  هیذغت و  چیئوس ، لباک ، هکبش  یزاس  هنیهب  هحفص 115)یرادهگن و  چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس5931174 هحفص 115)رشرپ  چیئوس  ( چیئوس

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

اوه5931192 هحفص 115)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

رد5931242 بصن  هارمه  هب  یتظافح ) یاه  متیس  سلریاو و  ویدار  چیئوس و   ) یرازفا تخس  تاعطق 
لحم

هحفص 44) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس5931330 هحفص 115)روتکلس  چیئوس  ( چیئوس

 ( ( دیئامرف دیئامرف هعلاطم   هعلاطم تقد   تقد اباب   ارار   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف افطل   افطل  ) ) مقمق هاگشناد   هاگشناد تهج   تهج وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 144144

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

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

زا 141 ھحفص 119 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/b5ukpq7mamaf3?user=37505&ntc=5931393
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5931393?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

5931393 ( دیئامرف هعلاطم  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  افطل   ) مق هاگشناد  تهج  وکسیس  چیئوس  هحفص 115)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

هنایار5931847 هکبش  اتید  هحفص 44)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یزادنا5932071 هار  بصن و  دیرخ ، یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
( هریغ زاس و  هریخذ  رورس ، چیئوس ، لیبق  زا  یبناج (  تازیهجت  نیبرود و 

هحفص 21) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5932086 مئامض  قبط  (hdmi  ) چیئوس یزلف ,  تکوس  لباک ,  رتیلیپسا ,  متیا  هحفص 44)6  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یاهرورس5932295 چیئوس و  زاس ، هریخذ  تازیهجت  شزومآ  یدنبرکیپ و  یزادنا ،  هار  بصن ، دیرخ ،
زاین دروم 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

153591 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/23هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5931329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اوه روسرپمک  چوس  رشرپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

اوه5931329 روسرپمک  چوس  هحفص 121)رشرپ  چوس  ( چوس

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

هنایار5931847 هکبش  اتید  هحفص 44)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

اوه اوه روسرپمک   روسرپمک چوس   چوس رشرپ   رشرپ ناونع : : ناونع 145145
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ناتسزوخ تاکرمگ  تراظن  هزوح   :: 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

5930521 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  زاوها  کرمگ  سنارفنک  نلاس  یتوص  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005394000025 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  تاکرمگ  تراظن  هزوح  هدننک :  رازگرب 
بانب ناوخا  یودف  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یمرگولیک  یقلط  هتسب   m 30 لوط نفورکیم  لباک  الاک :  مان 

مرگولیک 25 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نایداه جاح  اضر  هدننک  هضرع  عجرم   YH-200 لدم نوفورکیم  دربراک  هعطق  شیف  الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
مشق وترپ  زور  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   AVMOTION یتراجت مان   AVC-834M لدم سنارفنک  متسیس  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

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

هدنزاس عجرم   BEYERDYNAMIC یتراجت مان   Orbis MU 23 لدم  cm 50 یزاغ ندرگ  115Q نوفورکیم اب  تسایر  سنارفنک  یتوص  متسیس  الاک :  مان 
نیون یاهمتسیس  رتسگ  شهوژپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   BEYERDYNAMIC GMBH

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

هدنزاس عجرم   BEYERDYNAMIC یتراجت مان   Orbis MU 21 لدم  cm 50 یزاغ ندرگ   115Q نوفورکیم اب  هدننک  تکرش  سنارفنک  یتوص  متسیس  الاک :  مان 
نیون یاهمتسیس  رتسگ  شهوژپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   BEYERDYNAMIC GMBH

تس 24 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دنشاب یم  هباشم  اهدک  ناریا  یمامت  تسا  رکذ  هب  مزال  .تسا  یمازلا  تسیل  رد  هدش  رکذ  دراوم  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدش هتفرگ  رظن  رد  رتم  لباک  دحاو 

6133953111 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  تاکرمگ  تراظن  داتس  - نامقل نابایخ  - هیناما - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332010-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33335038-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط زاوها   زاوها کرمگ   کرمگ سنارفنک   سنارفنک نلاس   نلاس یتوص   یتوص متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 146146
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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

5930678 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

mzh3062 لدم رزیانس  یتناس  نوفورکیم 60 هندب  ددع  8 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
me35 لدم رزیانس  نوفورکیم  ددع  8

mzh3062 لدم یزیمور  نوفورکیم  هیاپ  ددع  8
1101001554000290 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SENNHEISER هدنزاس عجرم   SENNHEISER یتراجت مان   MZW 60-1 لدم نوفورکیم  یکیتسالپ  هندب  ظفاحم  الاک :  مان 

شورس یریوصت  یتوص  هدننک 
ددع 8 دادعت : 

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

دشاب یم  هسیئر  تئیه  یسوواد  تروصب  نامدیچ  دوش و  یرادیرخ  روکذم  لدم  طقف  تسیاب  یم  نلاس  تیفرظ  لیمکت  لیلدب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999713113 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  مج  ماج  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166523-021  ، 22024949-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

me35me35 لدم لدم رزیانس   رزیانس نوفورکیم   نوفورکیم ددع   ددع mzh3062  8mzh3062  8 لدم لدم رزیانس   رزیانس یتناس   یتناس 6060 نوفورکیم   نوفورکیم هندب   هندب ددع   ددع 88 ناونع : : ناونع 147147
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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 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

5931380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  روخ  شلف  رکیپسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863001160 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رهلک همطاف  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  سکوب  رکیپسا  یتراجت  مان   SF-PA15-4A 40HM لدم یتوص  متسیس  وگ  دنلب  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمه هب  هعلاطم و  تقد  هب  ار  تسویپ  تاحفص  دیشاب  یم  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  رظن  دم  یالاک  نیمات  هب  رداق  هکیتروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یلام  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دامن  یراذگراب  ءاضما و  رهم و  هدش  هتساوخ  کرادم 

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

83110000-083  ، 38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط روخ   روخ شلف   شلف رکیپسا   رکیپسا ناونع : : ناونع 148148
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ناتسلگ ناتسا  زاگ  تکرش   :: 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 18 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دکناریا  تسویپ -  تساوخرد  ینف و  تاصخشم  اب  قباطم  جنس -  رون  جنس و  توص  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091556000079 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رباه یتراجت  هدننک  هضرع  عجرم   TES هدنزاس عجرم   TES-1339 لدم یلاتیجید  جنسرون  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
یسراپ نیون  زومآ  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   CESVA هدنزاس عجرم   SC310 لدم طیحم  ادص  شجنس  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  HSE دحاو دات  هب  طونم  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  هدنرب  زا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

دشاب یم  یمازلا  یداهنشیپ  یالاک  تسویپ و  لیاف  لاسرا  لیمکت و 

4918936948 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  زاگ  تکرش  یرادا ، تیاس  جیسب ، نادیم  ناگرگ ، ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32480363-017  ، 32480372-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32480298-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاصخشم5930521 قبط  زاوها  کرمگ  سنارفنک  نلاس  یتوص  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، 
.تسویپ تسیل 

هحفص 121) توص  ( توص

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

رزیانس5930678 نوفورکیم  ددع  mzh3062 8 لدم رزیانس  یتناس  نوفورکیم 60 هندب  ددع  8
me35 لدم

هحفص 121) توص  ( توص

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

نناک5930748 یساکع  هحفص 21)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ5931380 حرش  قبط  روخ  شلف  هحفص 121)رکیپسا  توص  ( توص

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

طیارش5931732 ینف و  تاصخشم  قبط  سنارفنک  نلاس  ریوصت  توص و  متسیس  تاریمعت  یزاسهب و 
ههام کی  هیوست  ربتعم ، یتناراگ  ناگیار ، لاسرا  یمسر ، روتکاف  تسویپ ،

هحفص 75) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تسا تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا تسویپ -  -  تسویپ تساوخرد   تساوخرد وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم جنس -  -  جنس رون   رون وو   جنس   جنس توص   توص دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 149149

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

دکناریا5932300 تسویپ -  تساوخرد  ینف و  تاصخشم  اب  قباطم  جنس -  رون  جنس و  توص  دیرخ 
تسا هباشم 

هحفص 121) توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناهفصا نارمچ  دیهش  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 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

5930656 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قبط  یراوید  هیاپ  اب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092789000206 زاین :  هرامش 

ناهفصا نارمچ  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان  + ARAD P10 لدم یتایح  میالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکشزپ تازیهجت  سدنهم  دات  اب  تساوخرد  --- ههام تخادرپ 6  --- هدننک نیمات  اب  راب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158388997 یتسپ :  دک  موس ،  قاتشم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32600961-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32611405-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تساوخرد تساوخرد قبط   قبط یراوید   یراوید هیاپ   هیاپ اباب   یتایح   یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 150150

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5930741 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  قباطم  روتینام  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000571 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
روتینام هدنرادهگن  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  یس  رثکادح  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  مالعتسا  تسویپ  لیاف  یراذگراب  لیمکت و 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 
.دنیامن رکذ  لوصحم  دنرب  ینف و  تاصخشم 

.دشاب لصا  یتناراگ  یاراد  لوصحم 

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

52337747-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میکح نادناخ  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5930996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یتسویپ دانسا   دانسا قباطم   قباطم روتینام   روتینام هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 151151

mini pcmini pc هنایار   هنایار یترارح -  -  یترارح رگپاچ   رگپاچ لماک -  -  لماک هنایار   هنایار سیک   سیک لانرتسکا -  -  لانرتسکا رتیار   رتیار یدید   یویو   یدید   یرزیل -  -  یرزیل رگپاچ   رگپاچ  -  - LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 152152

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ تاصخشم  قبطالاک.تسا  عونمم  یجراخ  یالاک  یارب  تمیق  مالعا  یناریا  هنومن  نتشاد  تروصرد.تسا  هباشمالاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شاب یتناراگ  یارادالاک.دشاب 

1101094461000024 زاین :  هرامش 
میکح نادناخ  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریدام  کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   X-VISION یتراجت مان   24XS610HV لدم  In 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک  ناریدام 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   LEXMARK هدنزاس عجرم   E260dn لدم یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
ایرآ تراجت  ناله  هدننک  هضرع  عجرم   TOSHIBA یتراجت مان   Supermolti dvd rw لدم لانرتسکا  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

یمجع داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   LC2000 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
یناورسخ روپ  نیزرف  هدننک  هضرع  عجرم   BTP-2002 لدم یترارح  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

اوآمیس هدننک  هضرع  عجرم   SIMTEC یتراجت مان   MFL805 لدم  mini pc هنایار الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

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

هدنشورف هدهع  هب  هاگنامرد  لحمردالاک  لیوحت.دشدهاوخ  هداد  تدوعالاکدات  مدع  تروصرددسرب  هرادا  نیا  سانشراک  ییات  هبالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یلیلخ  سدنهم  مناخ  09128893963 هرامشاب لاوس  نتشاد  تروصرددشاب  هدش  لبمسا  الاک.دشاب  تسویپ  تاصخشم  قبط  امتح.دشابیم 

1359696784 یتسپ :  دک  نسح ،  هدازماما  نابایخ  لوا  - ناپق یهارود  - نیوزق نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55133029-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55133029-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 141 ھحفص 127 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/lkqb9qkdnkrxa?user=37505&ntc=5930996
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5930996?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


وکام 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 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

5931130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 Core i3-12100/8GB/120SSD/intel UHD سیک هاگتسد  هس  - ) 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 fi-7260 وستیجوف رنکسا  - 2

یج لا  چنیا  روتینام 24  - 3
1101005761000005 زاین :  هرامش 

وکام هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
داژن یتوه  قداصدمحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  هدنزاس  عجرم  نایسراپ  یتراجت  مان   Z1 ARIO لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  یزنودنا  هدنزاس  روشک   FUJITSU یتراجت مان   Fi-7260 لدم  A4 زیاس دیفس  هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا  الاک :  مان 
موسکا ناژوف 

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

ییازریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  یج  لا  یتراجت  مان   mk430 hb لدم  in 24 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
وکام رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5811668111 یتسپ :  دک  وکام ،  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  ماما  وکام خ  وکام ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34244202-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34244202-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام رنکسا -  -  رنکسا سیک -  -  سیک ناونع : : ناونع 153153
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راوک ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5931251 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  رتنیرپ  روتینام و  سیک و  دنمزاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامرف لصاح  سامت  یوسوم  سدنهم  نفلت 09173373778  هرامش  اب  زاین  تروص  رد  افطل 

1101092778000018 زاین :  هرامش 
راوک ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

تسویپ هب  رتنیرپ  روتینام و  سیک و  دنمزاین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یوسوم  سدنهم  نفلت 09173373778  هرامش  اب  زاین  تروص  رد  افطل 

7346183837 یتسپ :  دک  راوک ،  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  نیمات  نابایخ  راوک  راوک ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37822600-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37824506-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ع)  ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5931290 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریاص تکرش  اب  راگزاس  یتایح  میالع  روتینام  هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090988000874 زاین :  هرامش 

زیربت ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان  + ARAD P10 لدم یتایح  میالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم سانشراکدات  هب  دیاب  هاگتسد  دوش  هعلاطم  امتح  دیرخ  طیارش  دشابیم  هباشم  دک  یلخاد  دیلوت  یتایح  میالع  وتینام ر  هاگتسدود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ناریااص  دنرب  یاه  روتیناماب  راگزاسودسرب 

5166614756 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347054-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352073-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنیرپ رتنیرپ وو   روتینام   روتینام وو   سیک   سیک دنمزاین   دنمزاین ناونع : : ناونع 154154

یتایح یتایح میالع   میالع روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 155155

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  هیمئاق  هقطنم  شرورپ  شزومآ و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5931552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیریگب 09177233767 سامت  هرامش  نیا  اب  روتینام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیفیک  اب  سنج 

تسا همیمض  لیاف 
1201004033000042 زاین :  هرامش 

هیمئاق شرورپو  شزوما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دیریگب 09177233767 سامت  هرامش  نیا  اب  روتینام  دیرخ  - 

تیفیک  اب  سنج 
تسا همیمض  لیاف 

یراداو یلیصحت  لیاسو  تازیهجت و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7331954915 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  هیمئاق  هقطنم  شرورپ  شزومآ و  هرادا  یلصم ، نابایخ  هیمئاق ، نورزاک ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42415100-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42415100-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام 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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تلم نازاسهب  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   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5931725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  جرشب  روتینام  رازفا و  تخس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201007016000018 زاین :  هرامش 

تلم نازاسهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

یرس  1 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - دوشن هدز  تمیق  یلک  روتکاف  شیپ  رد  ددرگ  یرازگراب  روتکاف  شیپ  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام کی  تمیق  رابتعا 

دشابیم نارهت  لیوحت  لحم  دشابیم -  یدقن  دیرخ 
دشاب تساوخرد  دننامه  یتنراگ 

یرانچ دیعس   09124158399 رتشیب :  عالطا  تهج 

1959833551 یتسپ :  دک  پ 4 ،  ناگژم -  هچوک  یبونج -  یجابید  خ  تلود -  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27317306-021  ، 27317300-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

27317312-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف جرشب   جرشب روتینام   روتینام وو   رازفا   رازفا تخس   تخس ناونع : : ناونع 157157

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت بونج  یتایلام  روما  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 16 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5931735 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راد روتینام   ATEN تروپ تشه   KVM Rackmount تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091054000005 زاین :  هرامش 

نارهت بونج  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هیارا  یمسر  روتکاف  بلاق  رد  هدوزفا  شزرا  هارمه  هب  تمیق  دشاب و  ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1843713719 یتسپ :  دک  کالپ 2 ،  هچوک  یاهتنا  هسردم  هچوک  یرادنامرف  نادیم  یررهش  نارهت  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55916301-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55916301-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد روتینام   روتینام   ATENATEN  تروپ تروپ تشه   تشه   KVM RackmountKVM Rackmount ناونع : : ناونع 158158

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

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

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

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

5931736 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  رد  تاصخشم  قبط  روتینام  سیک و  رتویپماک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001183000181 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
DELL یتراجت مان  لدم 6400   Inspiron یرس کوب  تون  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

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

افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225 GN لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7158793136 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  خرس  لگ  نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37118415-071  ، 37225022-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37216969-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم ردرد   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط روتینام   روتینام وو   سیک   سیک وو   رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 159159

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

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

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

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

5931834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  رد  تاصخشم  قبط  روتینام  سیک و  هراک و  همه  رتویپماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001183000180 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
DELL یتراجت مان   M4300 لدم  precision یرس کوب  تون  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

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

افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225 GN لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7158793136 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  خرس  لگ  نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37118415-071  ، 37225022-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37216969-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کوب کوب تون   تون هارمه   هارمه هنایار   هنایار روتینام -  -  روتینام وو   سیک   سیک وو   هراک   هراک همه   همه رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 160160

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  ناوخارف  دیدجت  مود -  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 ت 2 / 0009  / :: م ک یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15  تیاغل  خروم 1401/09/26  زا   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ مایا   :: عبنم خرومعبنم تعاس 15:30   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5932018 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 13:00   - 1401/10/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  وردوخ  هاگتسد  هس  یزاسزاب  هب  طوبرم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تامدخ : رصتخم  حرش 

سکبریگ روتوم  لماک  سیورس  ریمعت و  نیباک ، یزاسزاب  : لماش  FM 440 وولو و  - NL 10 وولو یتاموس ،  زنب  یناشن  شتآ  وردوخ  هاگتسد  یساسا 3  تاریمعت  ماجنا 
بصن هیهت و  موف ، بآ و  نرخم  یزاسزاب  حالصا و  فک ، پمپ  بصن  هیهت و  بآ ،  پمپ  هب   PTO تردق لاقتنا  رمیارپ -  بآ -  پمپ  سیورس  ریمعت و  لیسنارفید ، - 

هلول بصن  هیهت و  یزیمآ ، گنر  لرتنک ، قرب و  یاهولبات  بصن  هیبعت و  شاپبآ ،  روتینام  بصن  هیهت و  بقع ، ولج و  تاودا  نیباک  یدنب  تلکسا  یکمک و  یساش 
دراوم ریاس  ریحم و  یاهریش  یشک و 

لایر  28/800/000/000 دروارب : 

لایر   1/440/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2/380/000 دیرخ : 

دوش هعجارم  داتس  هناماس  هب  تکرش  تهج 

اهدادرارق یقوقح و  روما  فکمه  هقبط  هرامش 2  نامتخاس  نوراک -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -   :: سردآ سردآ

34167263 :: نفلت :: - www.setadiran.ir - www.kogpc.nisoc.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.ietsmporg.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یناشن یناشن شتآ   شتآ وردوخ   وردوخ هاگتسد   هاگتسد یساسا  33   یساسا تاریمعت   تاریمعت ماجنا   ماجنا  ) ) یناشن یناشن شتآ   شتآ وردوخ   وردوخ هاگتسد   هاگتسد هسهس   یزاسزاب   یزاسزاب یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 16 116 1
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مرکا لوسر  ناتسرامیب   :: 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 14 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5932196 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ یم  هئارا  تسویپ  هب  زاین  دروم  یاهالاک  یلک  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... هدش و لبمسا  سیک  یبط -  سوم  دپ   - beyond6200 دروبیک سوم -  یآ -  ما  رد  چا  تروپ  اب  نژیو  سکیا  چنیا  روتینام 19  دیرخ 

1201094841000112 زاین :  هرامش 
نارهت مرکا ص  لوسر  ترضح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/10 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  هجو 7  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا ) ) دامن هئارا  مزال  یاه  یگنهامه  یرادا و  لحارم  ماجنا  تهج  تخادر ، یارب  هدش  صخشم  نامز  تدم  هب  تبسن  اردوخ  روتکاف  شیپ  افطل 

دنیامن مادقا  هدش  نالعا  زاین  هب  خساپ  تهج  نارهت  نکاس  یاه  دننک  نیمات  طقف  افطل 

1445613131 یتسپ :  دک  مرکا  ، لوسر  ترضح  ناتسرامیب  شیاین  ناخراتس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64352116-021  ، 64359-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

64351-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناچوق ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

5932198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدش لبمسا   لبمسا سیک   سیک یبط -  -  یبط سوم   سوم دپدپ    -  - beyond6200beyond6200 دروبیک   دروبیک سوم -  -  سوم چنیا   - - چنیا   1919 روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 162162

لبیل لبیل رگپاچ   رگپاچ -- یترارح یترارح رگپاچ   رگپاچ -- هنایار هنایار هکبش   هکبش تنیالک   تنیالک نیت   نیت لاکیتپا - - لاکیتپا سوام   سوام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 163163

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دوش هتفرگ  سامت  ینیما  سدنهم  یاقآ  هارمه 09385972068 هرامش  اب  زاین  تروصرد  مالس  اب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091187000001 زاین :  هرامش 

ناچوق ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
SILICON4ME یتراجت مان  اب  یلاتسیرک  هبعج   SWO33 لدم لاکیتپا  سوام  الاک :  مان 

هاگتسد  10 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

SILICON4ME یتراجت مان  اب  ییاوقم  هبعج   MCP 65 لدم دیلک  هحفص  الاک :  مان 
هبعج  2 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
بونج هنایار  هنارک  هدننک  هضرع  عجرم   THIN CLIENT یتراجت مان   LT لدم هنایار  هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

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

تعنص نایار  ءامس  هدننک  هضرع  عجرم   BIXOLON یتراجت مان   SRP-330 لدم یترارح  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
تعنص نایار  ءامس  هدننک  هضرع  عجرم   BIXOLON یتراجت مان   SLP-D220 لدم لبیل  رگپاچ  الاک :  مان 

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

یرادا یاهنیشام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   22MK400 لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک  ناریا 

هاگتسد  3 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

تختیاپ هنایار  رتسگ  کت  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   AVA لدم هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
ناچوق یوضر ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

درادن  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9471754979 یتسپ :  دک  هعمج ،  زامن  یالصم  یوربور  - یلصم راولب  - ناچوق ناچوق ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

47226041-051  ، 47226051-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

47241151-051 :: 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

یاه5930482 نیبرود  هلاس  کی  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  ارجا و  ، دیرخ یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم 
گنیروتینام قاتا  زیهجت  رهش و  حطس  یتراظن 

هحفص 17) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تساوخرد5930656 قبط  یراوید  هیاپ  اب  یتایح  مئالع  روتینام  هحفص 126)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

هدش5930740 یراذگراب  لیاف  قبط  گنیروتینام  هاگتسد  هحفص 62)دیرخ  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

یتسویپ5930741 دانسا  قباطم  روتینام  هحفص 126)هیاپ  روتینام  ( روتینام

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

رگپاچ5930996 لماک -  هنایار  سیک  لانرتسکا -  رتیار  ید  یو  ید  یرزیل -  رگپاچ   - LED روتینام
mini pc هنایار یترارح - 

هحفص 126) روتینام  ( روتینام

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

روتینام5931130 رنکسا -  هحفص 126)سیک -  روتینام  ( روتینام

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

نزاخم5931142 لرتنک  شیاپ و  گنیروتینام ، متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ،  تایلمع  ماجنا 
هاگتسیا تخوس 8 

هحفص 33) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رتنیرپ5931251 روتینام و  سیک و  هحفص 126)دنمزاین  روتینام  ( روتینام

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

یتایح5931290 میالع  روتینام  هاگتسد  ود  هحفص 126)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

روتینام5931552 هحفص 126)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ5931725 لیاف  جرشب  روتینام  رازفا و  هحفص 126)تخس  روتینام  ( روتینام

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

راد5931735 روتینام   ATEN تروپ تشه   KVM Rackmount(126 هحفص روتینام  ( روتینام

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

یتسویپ5931736 کرادم  رد  تاصخشم  قبط  روتینام  سیک و  هحفص 126)رتویپماک و  روتینام  ( روتینام

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

کوب5931834 تون  هارمه  هنایار  روتینام -  سیک و  هراک و  همه  هحفص 126)رتویپماک  روتینام  ( روتینام

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

بآ5932016 هیفصت  هاگتسد  هحفص 33)روتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هاگتسد5932018 یساسا 3  تاریمعت  ماجنا   ) یناشن شتآ  وردوخ  هاگتسد  هس  یزاسزاب  یراذگاو 
( یناشن شتآ  وردوخ 

هحفص 126) روتینام  ( روتینام

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

هدش5932196 لبمسا  سیک  یبط -  سوم  دپ   - beyond6200 دروبیک سوم -  چنیا  - روتینام 19  هحفص 126)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

لبیل5932198 رگپاچ  - یترارح رگپاچ  - هنایار هکبش  تنیالک  نیت  لاکیتپا - سوام  هحفص 126)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

یزاس5932278 هلدنگ  تاشاعترا  گنیروتینام  نیالنآ  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 10)دیرخ ،  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

(( 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

هدنشورف5930701 هدهع  رب  لمح  هنیزه  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  سراح  هتسبرادم  نیبرود  لک  هرادا 
یمازلا ناماس  رد  تسویپ  شورف  زوجم  روتکاف و  شیپ  هئارا 

هحفص 75) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5930902 نیبرود  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 21)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5930944 یاه  نیبرود  یرادهگن  هحفص 75)ینابیتشپ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5930961 یاهنیبرود  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  ، یشک هحفص 75)لباک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5931043 نیبرود  نفلت -  یشوگ   / نویزیولت توف -  14 لاچخی توف -  هحفص 62)لاچخی 7 لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

تسویپ5931627 تسیل  قبط  هتسبرادم  هحفص 75)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزادنا5932071 هار  بصن و  دیرخ ، یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
( هریغ زاس و  هریخذ  رورس ، چیئوس ، لیبق  زا  یبناج (  تازیهجت  نیبرود و 

هحفص 21) 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 " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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

5930555DEH نیبروت لرتنک  متسیس  یارب   ACP4000 کتنودا رتویپماک  هحفص 66)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

سوریو5931093 یتنآ  هحفص 24)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نز5931407 هرهچ  نیرود  بصن  هحفص 24)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

جنسزاگ5931425 رازفا  مرن  نویساربیلاک و  هحفص 24)تیک  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هحفص 24)سنسیال5931719 یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شیوداپ5931836 سوریو  یتنآ  ناونع  یتینما  رازفا  مرن  هحفص 24)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتارباخم و5931842 رادار  متسیس  هچراپکی  تیریدم  ناونع  بو  تحت  هناماس  رازفا  مرن  هتسب  : 
یتراظن متسیس 

هحفص 24) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاوریاف5931843 نیالنآ  هحفص 24)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5931845 مرن  یا  هعسوت  تامادقا  ماجنا  هناماس ی MCMC و  زا  هحفص 24)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ضیوعت5932068 و  ریمعت ، تامدخ ، یرازفا ، مرن  یناسرزور  هب  لماش  یرادهگن  سیورس و  دادرارق 
بعش  NC-7100 لدم  MA رتروس هاگتسد  تاعطق 8 

هحفص 24) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یاه5930471 نیبرود   ) یریوصت تراظن  هناماس  یزاس  دنتسم  شزومآ ،  ، یزادنا هار  بصن و  هیهت ،
( هتسب رادم 

هحفص 17) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یریوصت5931784 تراظن  تظافح و  متسیس  یحارط  هرواشم و  تامدخ  ماجنا  هحفص 21)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاوها نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5931184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EB-W49 لدم نوسپا  روتکژورپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000141000252 زاین :  هرامش 

نیمار یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
جرب زربلا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  نوسپا  یتراجت  مان   EMP-83 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحم رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6341773637 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  - یناثالم - یواب ناتسرهش  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36524336-061  ، 36524342-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36522425-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5931184EB-W49 لدم نوسپا  روتکژورپ  هحفص 142)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یمازلا5930791 روتکاف  شی  همیمض  تسویپ  تاصخشم  قباطم  یقرب  هرکرک  بصن  لمح و  هیهت و 
.تسا

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 71) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یقرب5931207 هرکرک  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسدیرخ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 71) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

EB-W49EB-W49  لدم لدم نوسپا   نوسپا روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 164164

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

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

زا 141 ھحفص 141 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bu5fkxdekve7w?user=37505&ntc=5931184
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5931184?code=37505
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