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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 10

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 14

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

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

140 1140 1 نابآ   نابآ هبنشود  2323   هبنشود 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   16هکس 1 ,470 , 00016 1 ,470 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما357,020357,020رالد تاراما مهرد   97,25097,250مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   153,480هکس , 000153,480 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس238,900238,900رالد سیئوس کنارف   377,800377,800کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 88,800هکس , 00088 ,800 , اداناک000 اداناک رالد   270رالد ,900270 ناتسبرع900, ناتسبرع لایر   ,95لایر 15095, 150

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 58,600هکس , 00058 ,600 , وروی000 368وروی ژورن350368,350, ژورن نورک   35,80035,800نورک

رایع رایع   1818 یالط   14,981یالط , 00014,981 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   42دنوپ 1 , 10042 1 , نپاژ100 نپاژ نینی   دصکی   254,970254,970دصکی

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
((3131 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 135135))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 16  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 7  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 27

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 32

( یهگآ دادعت 31  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 37

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 53

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 53

( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 57

( یهگآ دادعت 14  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 60

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

( یهگآ دادعت 2  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) video projector  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) wim  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

( 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 5  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یا  هشیش  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) کیتاموتا یاه  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یاهبرد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 19  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( یهگآ دادعت 8  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 13  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

( یهگآ دادعت 8  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

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

( یهگآ دادعت 10  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

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

( یهگآ دادعت 12  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

( یهگآ دادعت 19  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 126

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

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

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

( یهگآ دادعت 13  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 126

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 128

( 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 دادعت  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت ناتسا  یا  هنایار  یفنص  ماظن  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

tehran.irannsr.org :: عبنم :: 1401/08/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945888 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طبترم یاهتخاسریز  داجیا  یزرواشک و  دنمشوه  رایمیمصت  راکهار  هعسوت  یحارط و  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کمک هزوح  نیا  هعسوت  هب  اهیروانف  قیرط  زا  ات  تسا  هدش  رشتنم  طبترم  یاهتخاسریز  داجیا  یزرواشک و  دنمشوه  رایمیمصت  راکهار  هعسوت  یحارط و  ناوخارف 

.دننک

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: ictc@isti.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یروانف تاقیقحت و  مولع ، یلاع  یاروش   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا  یمالسا  یروهمج  تسپ  یلم  تکرش  یراجت  شوه  تاخنش  زاف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  راظتنا 3  دروم  نامز 

لایر راظتنا 9.500.000.000  دروم  هنیزه 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02188526586 :: 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

طبترم طبترم یاهتخاسریز   یاهتخاسریز داجیا   داجیا وو   یزرواشک   یزرواشک دنمشوه   دنمشوه رای   رای میمصت   میمصت راکهار   راکهار هعسوت   هعسوت وو   یحارط   یحارط ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 11

یراجت یراجت شوه   شوه تخانش   تخانش زاف   زاف ناونع : : ناونع 22
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ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  دیدجت  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: ف/01/1011059 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم نایب   :: عبنم تعاس 18عبنم  - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلرتنک یتعنص و  یاه  هکبش  یزاس  مواقم  یزاس و  نما  یحارط  اهراکهار و  هئارا  یربیاس ،  تینما  یبایزرا  عماج  حرط  یسدنهم  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  گنیچاپسید  زکارمو  عیزوت  قوف  لاقتنا ، قرب  یاههاگتسیا 

لایر دروارب 12/000/000/000  غلبم 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 500/000  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاعالطا لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  هتشر  رد  کیتامروفنا  ربتعم  همانیهاوگ  تیحالص 

اهدادرارق 2 ینف  یسررب  یرجم  رتفد  متشه -  هقبط  (ع ) اضر ماما  نامتخاس  ناتسزوخ -  یا  هقطنم  قرب  تکرش  نامتخاس  یقرش -  رگراک  راولب  زاوها -   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001031000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947489 :: هرازه هرازه :: 1401/09/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نواعت  هعسوت  کناب  بلقت  فشک  یسرزاب و  عماج  هناماس  یتناراگ  یزادنا و  هار  یزاس ، یشرافس  یزاس ، هدایپ  نیمأت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نواعت  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 

نواعت هعسوت  کناب  بلقت  فشک  یسرزاب و  عماج  هناماس  یتناراگ  یزادنا و  هار  یزاس ، یشرافس  یزاس ، هدایپ  نیمأت ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

لایر   2,800,000,000 نیمضت :  غلبم 
10:00 تعاس : 1401/12/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 14 رفظم - ناردارب  شبن خ  رهمگرزب - خ  رصعیلو - خ  نارهت -  ، 1416931194 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاس یزاس مواقم   مواقم وو   یزاس   یزاس نما   نما یحارط   یحارط وو   اهراکهار   اهراکهار هئارا   هئارا یربیاس ،  ،  یربیاس تینما   تینما یبایزرا   یبایزرا عماج   عماج حرط   حرط یسدنهم   یسدنهم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 33

هناماس هناماس یتناراگ   یتناراگ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار یزاس ، ، یزاس یشرافس   یشرافس یزاس ، ، یزاس هدایپ   هدایپ نیمأت ، ، نیمأت یایا   هلحرم   هلحرم ودود   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
کناب کناب بلقت   بلقت فشک   فشک وو   یسرزاب   یسرزاب عماج   عماج
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دزی یرادرهش  رفاسم  راب و  لقن  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

transport.yazd.ir :: عبنم یراجعبنم یراس  هام  نابآ  نایاپ  ات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دزی یرهش  یراب  یاهوردوخ  شیاپ  تراظن و  گربراب و  هناماس  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

CNG زاگ پمپ  بنج  .یداشنم  ناقهد  دیهش  راولب  یادتبا  .تعنص  نادیم  .دزی  لاسرا :  :: سردآ سردآ
تسارح دحاو   8917335981 یتسپ : دک 

03533136054-09133537328 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: transport@yazd.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هارمه5947488 هب  یدیوردنا ) تاقلعتم (  اب  یرپمآ  زاف 500 هس  زافکت و  روتنک  تست  هاگتسد  دیرخ 
رازفا مرن 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرهش یرهش یراب   یراب یاهوردوخ   یاهوردوخ شیاپ   شیاپ وو   تراظن   تراظن وو   گربراب   گربراب هناماس   هناماس یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 55
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یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090260000059 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947430 :: هرازه هرازه :: 1401/09/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 PLC لرتنک متسیس  ولبات  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمیشورتپ  یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

 PLC لرتنک متسیس  ولبات  هاگتسد  کی  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
35,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,750,000,000 نیمضت :  غلبم 

تکرش مان  اب  قبطنم  اقیقد  دیاب  هدننک  زیراو  مان   ) دوب دهاوخ  لوبق  لباق  هطبار  نیا  رد  دقن  هجو  زیراو  دیسر  هئارا  طقف  یکناب  شیف  دروم  رد  نیمضت :  تاحیضوت 
.دوش  روکذم  دیسر  نیزگیاج  دناوت  یمن  یصخش و ...  کچ  یکناب ، نیب  کچ  هدش ، نیمضت  کچ  رادزمر ، کچ  لیبق  زا  یلام  دنس  هنوگ  چیه  و  دشاب ) رگهصقانم 

19:00 تعاس : 1401/12/13 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001621000024 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947442 :: هرازه هرازه :: 1401/09/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش قیرح  ءافطا  متسیس  زاگ و  هکبش  اهنامتخاس ، یفرصم  بآ  عوبطم و  هیوهت  یشیامرگ ، یشیامرس ، یاهمتسیس  یرادهگن  ریمعت و  یربهار ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هر ) ) ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش 

هر  ینیمخ  ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قیرح ءافطا  متسیس  زاگ و  هکبش  اهنامتخاس ، یفرصم  بآ  عوبطم و  هیوهت  یشیامرگ ، یشیامرس ، یاهمتسیس  یرادهگن  ریمعت و  یربهار ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

( هر ) ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   9,828,846,000 نیمضت :  غلبم 

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

[ هر ) ینیمخ ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق ، نارهت -  نابوتا  رتمولیک 30   ، 1435874361 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PLCPLC  لرتنک لرتنک متسیس   متسیس ولبات   ولبات هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

متسیس متسیس وو   زاگ   زاگ هکبش   هکبش اهنامتخاس ، ، اهنامتخاس یفرصم   یفرصم بآبآ   وو   عوبطم   عوبطم هیوهت   هیوهت یشیامرگ ، ، یشیامرگ یشیامرس ، ، یشیامرس یاهمتسیس   یاهمتسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یربهار ، ، یربهار ناونع : : ناونع
ءافطا ءافطا
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هنایم دالوف  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090450000025 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947449 :: هرازه هرازه :: 1401/09/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم قیقد و  رازبا  یاوه  یاهروسرپمک  تاقلعتم و  سگ و  جرپ  یاهروسرپمک  هناگ و  هس  یاهروسرپمک  یرادهگن  تیعضو و  شیاپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ریاس هقلعتم و  یاهریارد  هارمه  هب  سگ  جرپ  یاهروسرپمک  قیقد و  رازبا  یاوه  یاهروسرپمک  هناگ ، هس  یاهروسرپمک  هنایلاس  یرارطضا و  یئزج ، تاریمعت  ماجنا 

روکذم  تازیهجت  هب  طوبرم  یازجا 
هنایم  دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

یرادهگن ریمعت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   10,900,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ  هنایم  رتفد  یناگرزاب  دحاو  لیوحت  یکناب  همانتنامض  لص  نیمضت :  تاحیضوت 

16:00 تعاس : 1401/12/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هنایم دالوف  عمتجم  نهآ ، هار  هاگتسیا  بنج  هنایم ، یقرش ، ناجیابرذآ   ، 5346179111 یتسپ :  دک  هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  بونج  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001574000082 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5947488 :: هرازه هرازه :: 1401/09/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا  مرن  هارمه  هب  یدیوردنا ) تاقلعتم (  اب  یرپمآ  زاف 500 هس  زافکت و  روتنک  تست  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  بونج  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  هارمه  هب  یدیوردنا ) تاقلعتم (  اب  یرپمآ  زاف 500 هس  زافکت و  روتنک  تست  هاگتسد  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 50.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,286,675,000 نیمضت :  غلبم 

هناماس ....( pdf . rar لیاف (  کی  بلاق  رد  یلاتیجید  یاضما  جرد  اب  اجکی  تروص  هب  ار  هدش  هئارا  کرادم  دانسا و  هیلک  یتسیاب  رگ  هصقانم  نیمضت :  تاحیضوت 
دیامن .  یراذگراب 

19:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کرمگ یوربور  یمالسا  یروهمج  راولب  نامرک   ، 7618815676 یتسپ :  دک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیقدرازبا قیقدرازبا یاوه   یاوه وو   سگسگ   جرپ   جرپ سنمیز ، ، سنمیز هناگ   هناگ هسهس   یاهروسرپمک   یاهروسرپمک تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن تیعضو ، ، تیعضو شیاپ   شیاپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 88

رازفا رازفا مرن   مرن هارمه   هارمه هبهب   یدیوردنا ) ) یدیوردنا تاقلعتم (  (  تاقلعتم اباب   یرپمآ   یرپمآ 500500 زاف   زاف هسهس   وو   زافکت   زافکت روتنک   روتنک تست   تست هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 128 ھحفص 9 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

iets.mporg.ir :: عبنم داهنشیپ 1401/10/23عبنم رابتعا   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945918 :: هرازه هرازه :: 1401/09/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتایلمع  یاهدحاو  رد  رقتسم  یاه  هاگنامرد  اهارسنامهم و  اه و  پمک  قیرح  نالعا  یاه  متسیس  ریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 85.000.000.000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

تیفیک و ساسارب  رواشم  باختنا  یارب  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
مود تبون  ( QCBS  ) تمیق

1401/08/23 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

445/020/01 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نطو توقای   :: عبنم :: 1401/09/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945952 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ءافطا نالعا و  متسیس  بصن  دیرخ و  یسدنهم  هتسب  هیهت  و  ( FEED  ) یتامدقم تاعلاطم  تهج  هرواشم  تامدخ  ماجنا  روظنم  هب  رواشم  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نانزاپ 2 عمتجم  یاه  هناخراک  رد  قیرح 

لایر یبیرقت 12.000.000.000  دروآرب 

ینمیا تیحالص  ربتعم )  ) یهاوگ .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( - تازیهجت تاسیسأت و  هتشر  رد  هرواشم  هیاپ 2  لقادح   ) هجدوب همانرب و  نامزاس  زا  یدنب  هبتر  ربتعم )  ) یهاوگ یعامتجا -  هافر  راک و  نواعت ، هرادا  زا  ناراکنامیپ 

نفلت 07431921421 یتسپ 191  قودنص  یزکرم  هرادا  نامتخاس  ناراسچگ  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  رازگ :  هصقانم   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتایلمع یتایلمع یاهدحاو   یاهدحاو ردرد   رقتسم   رقتسم یاه   یاه هاگنامرد   هاگنامرد وو   اهارسنامهم   اهارسنامهم وو   اهاه   پمک   پمک قیرح   قیرح نالعا   نالعا یاه   یاه متسیس   متسیس ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 1010

(( FEEDFEED  ) ) یتامدقم یتامدقم تاعلاطم   تاعلاطم تهج   تهج هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا روظنم   روظنم هبهب   رواشم   رواشم باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 128 ھحفص 10 
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

agogpc.nisoc.ir :: عبنم اضقنا 1402/08/23عبنم خیرات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیز طیحم  تشادهب و  ینمیا  هرادا  هعبات  یاههاگتسیا  رد  قیرح  افطا  تایلمع  تامدخ  ماجنا  یناسنا  یورین  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001092660000308 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947420 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفن  تکرش  یتایلمع  یاهدحاو  رد  رقتسم  یاه  هاگنامرد  اهارسنامهم و  اه و  پمک  قیرح  نالعا  یاه  متسیس  ریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یفرصم5947442 بآ  عوبطم و  هیوهت  یشیامرگ ، یشیامرس ، یاهمتسیس  یرادهگن  ریمعت و  یربهار ،
ءافطا متسیس  زاگ و  هکبش  اهنامتخاس ،

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح افطا   افطا تایلمع   تایلمع تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا یناسنا   یناسنا یورین   یورین نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1212

یتایلمع یتایلمع یاهدحاو   یاهدحاو ردرد   رقتسم   رقتسم یاه   یاه هاگنامرد   هاگنامرد وو   اهارسنامهم   اهارسنامهم وو   اهپمک   اهپمک قیرح   قیرح نالعا   نالعا یاه   یاه متسیس   متسیس ریمعت   ریمعت یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
تفن تفن تکرش   تکرش

1313

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر رهطم  مرح  یرادهگن  ینف و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5945928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ع  ) اضر ترضح  رهطم  مرح  هعومجم  رد  هتسباو  تازیهجت  یرون و  ربیف  هکبش ،  سیورس  یرادهگن و  هب  طوبرم  تامادقا  هیلک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد دحاو  یوضر  هاگشورف  یناقوف  هقبط  یوضر -  رهطم  داوجلا  باب  یدورو  وگزردنا -  دیهش  نابایخ  دهشم -   :: سردآ سردآ

31305243-051 :: 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

لسناریا یطابترا  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

irancell.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945931 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سالپ  VPN سیورس یاه  مدوم  ینابیتشپ  بصن و  تامدخ  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

هتسباو هتسباو تازیهجت   تازیهجت وو   یرون   یرون ربیف   ربیف هکبش ،  ،  هکبش سیورس   سیورس وو   یرادهگن   یرادهگن هبهب   طوبرم   طوبرم تامادقا   تامادقا هیلک   هیلک ناونع : : ناونع 1414

سالپ سالپ   VPNVPN  سیورس سیورس یاه   یاه مدوم   مدوم ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   بصن   بصن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1515

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر رهطم  مرح  یرادهگن  ینف و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناسارخ  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(ع) اضر ترضح  رهطم  مرح  هعومجم  رد  هتسباو  تازیهجت  یرونربیف و  هکبش ، سیورس  یرادهگن و  هب  طوبرم  تامادقا  هیلک  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد دحاو  یوضر  هاگشورف  یناقوف  هقبط  یوضر -  رهطم  مرح  داوجلا  باب  یدورو  وگزردنا - دیهش  نابایخ  دهشم -  : یناشن هب  یروضح  هعجارم   :: سردآ سردآ

05131305243 :: 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 زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

First Announcement :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

03-43-1401/108 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

Tehran Times :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ISLAMIC REPUBLIC O.irAN BROADCASTING (IRIB یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Leasing 8 MHz space segment on Azerspace Satellite for 3 years in accordance with the technical specification and other

.terms and conditions mentioned in the tender documents

Type and amount of guarantee for participation to tender:The amount of deposit for participating in tender is usd :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.20000 fixed or its equivalent in Rials 7/200/000/000 which should be in the form of Bank Guarantee

Submission of payment receipt for the amount of 1,000,000 Rials to account 4 10 1029171204273 with BIC No.IR 3 10 10000410
.102917120427.irAN Central Bank in the name o.irIB

Deadline and how to receive the tender documents:From Tuesday 15 Nov 2022 (1401/08/24) 09:30 a.m until Saturday 19 Nov
2022 (140 1/08/28) by 02:00 p.m with presentation of introductory letter b.company or its representative and the receipt of

.paying the documents fee

 address mentioned in 4th clause :: سردآ سردآ
Time and place of opening Qualification Evaluation envelopes:The date of opening the Qualification Evaluation envelopes is on

.Tuesday 20 Dec 2022 (1401/09/29) at 10:00 a.m in the office of International Purchasing Dept

00982122167053 :: نفلت :: www.iriboffice.ir/tenders and http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هتسباو هتسباو تازیهجت   تازیهجت وو   یرونربیف   یرونربیف هکبش ، ، هکبش سیورس   سیورس وو   یرادهگن   یرادهگن هبهب   طوبرم   طوبرم تامادقا   تامادقا هیلک   هیلک یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1616

Leas ing 8  MHz space segment on Azerspace SatelliteLeas ing 8  MHz space segment on Azerspace Satellite ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 128 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fs3ns9cqv3jfc?user=37505&ntc=5946489
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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

5945881(cctv  ) هتسب رادم  یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاس  ریز  هژورپ  یارجا  رب  هحفص 16)تراظن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزاس5945902 نما  یحارط  اهراکهار و  هئارا  یربیاس ،  تینما  یبایزرا  عماج  حرط  یسدنهم  تامدخ 
یزاس مواقم  و 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

راهبلگ دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  نارمه  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/23 :: یهگآ یهگآ هرامش   تقوهرامش نایاپ  تیااغل  یهگا  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/8/29 یرادا 

ناسارخ  :: عبنم خروم 1401/9/13عبنم یرادا  تقو  نایاپ   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946747 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9/30  فلا و ب  یاهتکاپ  ییاشگزاب   - 1401/09/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/9/14 تعاس 13/30  تمیق ج  یداهنشیپ  ییاشگزاب   1401/9/14

دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  لیذ  هحورشم  هصقانم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هیلوا 50.825.384.455  دروآرب  غلبم  راهبلگ -  دیدج  رهش  رد  یکیفارت  یشک  طخ  مئالع و  ولبات ،  یارجا  هیهت و 

لایر  نیمضت 2.541.270.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعامتجا هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  هرداص  یراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  یزیر و  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  هار  هتشر  هیاپ 5  لقادح 

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش ردرد   یکیفارت   یکیفارت یشک   یشک طخطخ   وو   مئالع   مئالع ولبات ،  ،  ولبات یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت 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 128 ھحفص 14 
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ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005140000131 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5947377 :: هرازه هرازه :: 1401/09/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا  ناتسا  یاههار  یظافحتسا  هزوح  یاه  روحم  یشک  طخ  تهج  رنیت  دیبسالگ و   ، گنر دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناهفصا  ناتسا  یاههار  یظافحتسا  هزوح  یاه  روحم  یشک  طخ  تهج  رنیت  دیبسالگ و   ، گنر دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
49,227,800,000 یلام :  دروآرب 

لایر   2,462,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1402/03/13 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دور هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ ، کچوکازریم  راولب   ، 8176633751 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  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

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005140000127 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5947379 :: هرازه هرازه :: 1401/09/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا  ناتسا  ینایرش  ریغ  ینایرش و  یاهروحم  یشک  طخ  ءارجا  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناهفصا  ناتسا  ینایرش  ریغ  ینایرش و  یاهروحم  یشک  طخ  ءارجا  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
99,360,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   4,968,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1402/03/13 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دور هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ ، کچوکازریم  راولب   ، 8176633751 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  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

یظافحتسا یظافحتسا هزوح   هزوح یاه   یاه روحم   روحم یشک   یشک طخطخ   تهج   تهج رنیت   رنیت وو   دیبسالگ   دیبسالگ  ، ، گنر گنر دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1919

ینایرش ینایرش ریغ   ریغ وو   ینایرش   ینایرش یاهروحم   یاهروحم یشک   یشک طخطخ   ءارجا   ءارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 128 ھحفص 15 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005140000126 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5947380 :: هرازه هرازه :: 1401/09/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا  ناتسرهش  یمتا  یژرنا  روحم  ییانشور  متسیس  ءارجا  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناهفصا  ناتسرهش  یمتا  یژرنا  روحم  ییانشور  متسیس  ءارجا  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
33,384,704,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,670,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1402/03/13 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دور هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ ، کچوکازریم  راولب   ، 8176633751 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/08/22هرامش زا   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

airport.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش بیغتسد  ...ا  تیآ  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لیمکت ،  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناهفصا ناتسرهش   ناتسرهش یمتا   یمتا یژرنا   یژرنا روحم   روحم ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس ءارجا   ءارجا وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2 12 1

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لیمکت ،  ،  لیمکت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003721000022 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5945881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زمره  بایت و  ردانب  ( cctv  ) هتسب رادم  یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاس  ریز  هژورپ  یارجا  رب  تراظن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

ناتسا قرش  رنهاب و  دیهش  یدرونایرد  ردانب و  تیریدم   ، 7917914699 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001380000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5946099 :: هرازه هرازه :: 1401/09/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجیابرذآ ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  هناگشش  زکارم  رد  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یمومع  هصقانم  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یقرش 

یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هتسبرادم نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یمومع  هصقانم  ناوخارف  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,350,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/10/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هار فصن  هب  هدیسرن  نمهب  نابایخ 22  زیربت   ، 5183717333 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( cctvcctv  ) ) هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود وو   یتارباخم   یتارباخم هکبش   هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ربرب   تراظن   تراظن ناونع : : ناونع 2323

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناوخارف   ناوخارف یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2424
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ناگزمره ناتسا  قرشو  رنهاب  دیهش  یدرونایرد  ردانب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی  هدرشف  یفیک  یبایزرا  اب  نامزمه  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم :: 1401/09/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947486 :: هرازه هرازه :: 1401/09/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زمره بایت و  ردانب  ( CCTV  ) هتسبرادم یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاسریز  هژورپ  یارجا  رب  تراظن  دیدجت  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تاکرادت هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اه  تکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تیاس رد  مان  تبث  لحارم  یلبق ، تیوضع  مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال  دش و  دهاوخ  ماجنا   www.setadiran.ir سردآ هب  داتس )  ) تلود یکینورتکلا 

خیرات 1401/08/23 هناماس : رد  هصقانم  راشتنا  خیرات  .دنزاس  ققحم  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  روکذم و 

076-32129271: نفلتورنهابدیهش یدرونایرد  ردانب و  ہرادا  مئاق  نادیم  نارادساپ ، راولب  سابعردنب  رهش  ناگزمره ، ناتسا  : سردآ : فلا یاه  تکاپ  هئارا   :: سردآ سردآ

سامت 41934- زکرم  :88969737 و 85193768  نارهت مان  تبث  رتفد   :: نفلت نفلت
021

www.setadiran.ir :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت هاگشناد  تاراشتنا  یشهوژپ و  تامدخ   :: 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   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945903 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هدش  یراذگراب  تسویپ  کرادم  رد  راک  هنومن   ) ید یس  لخاد  رد  باتک  بلاطم  ددع  دادعت 200  تیار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مارم 09126966478) کین   ) دراد زاین  یمسر  روتکاف 

1101095246000053 زاین :  هرامش 
نارهت هاگشناد  تاراشتناو  یشهوژپ  تامدخ  هدننک :  رازگرب 

ناینامرف تراجت  کربلگ  هدننک  هضرع  عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک   PRIMERA یتراجت مان   D P4102 لدم ید  یس  تیار  هدننک  ریثکت  الاک :  مان 
هاگتسد 200 دادعت : 

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

( تسا هدش  یراذگراب  تسویپ  کرادم  رد  راک  هنومن   ) ید یس  لخاد  رد  باتک  بلاطم  ددع  دادعت 200  تیار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مارم 09126966478) کین   ) دراد زاین  یمسر  روتکاف 

1439814451 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  تاراشتنا  هسسوم  مدقم  یشرف  نابایخ  یلامشرگراک  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88020033-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88020033-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردانب ردانب ( ( CCTVCCTV  ) ) هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود وو   یتارباخم   یتارباخم هکبش   هکبش تخاسریز   تخاسریز هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ربرب   تراظن   تراظن دیدجت   دیدجت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2525

یدید یسیس   تیار   تیار هدننک   هدننک ریثکت   ریثکت ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 128 ھحفص 18 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xn33p2gz849zv?user=37505&ntc=5947486
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5947486?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/172
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5uxtzmdntsh9x?user=37505&ntc=5945903
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5945903?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945910 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روحم تکرح  لاح  رد  نیزوت  هناماس  طخرب  ریواصت  لاسرا  ینابیتشپ WIM و  یرادهگن و  ریمعت و  یرازفا ,  مرن  هتسب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( مالعتسا 1401-39 دیدجت  نارهت (  نادمه - 

1101003123000108 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هناماس 1 دادعت : 

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

گرب اب  بسانتم  اهتمیق  دیامن  هئارا  لک  هرادا  هب  ار  نآ  کرادم  دیامن و  مادقا  اتفا  زوجم  ذخا  هب  تبسن  لاس 1401  نایاپ  ات  ددرگ  یم  دهعتم  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  گرب  هئارا و  تمیق  داهنشیپ 

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزار هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ لیاف  طیارش  اب  یکسرپسک (  سوریو  یتنآ  دادعت 250  هلاسکی  سنسیال  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003454000274 زاین :  هرامش 

یزار هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم و هدننک  هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   ESET Endpoint Protection Advanced سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا 
هتسب 1 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714414971 یتسپ :  دک  یزار ،  هاگشناد  - مشیربا غاب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4274507-0833  ، 34274521-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34274533-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم تکرح   تکرح لاح   لاح ردرد   نیزوت   نیزوت هناماس   هناماس طخرب   طخرب ریواصت   ریواصت لاسرا   لاسرا وو     WIMWIM  ینابیتشپ ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یرازفا ,  ,  یرازفا مرن   مرن هتسب   هتسب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

یکسرپسک یکسرپسک سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ   250250 دادعت   دادعت هلاسکی   هلاسکی سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 2828
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تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5946487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UTM یاههاگتسد یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  یاقترا  یناسر و  زورب  ینف  ینابیتشپ  یرادهگن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000005000186 زاین :  هرامش 

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب تاکرادت  هناماس  یور  ددرگ و  تکرش  رهم  هب  روهمم  یاضما و  ئاضما  نیبحاص  طسوت  تسیاب  یم  دانسا  رد  یمالعا  تادنتسم  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ

1631713461 یتسپ :  دک  تاطابترا ،  ترازو  یزکرم  نامتخاس  یسودق -  دیهش  هارراهچ  زا  رتالاب  یتعیرش - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88114006-021  ، 88114005-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88429279-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946531 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  (/ UTM  ) لاوریاف ینابیتشپ  دادرارق  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050259000923 زاین :  هرامش 

نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیوست 2  هدنشورف  هدهع  هب  باهذ  بایا و  هنیزه  تاعالطا  یروانف  هژورپ  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1666663111 یتسپ :  دک  داژن ،  یفابل  ناتسرامیب  درف  رادیاپ  نابایخ  بنج  مهن  ناتسوب  نارادساپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23602040-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

UTMUTM  یاههاگتسد یاههاگتسد یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس یاقترا   یاقترا وو   یناسر   یناسر زورب   زورب ینف   ینف ینابیتشپ   ینابیتشپ یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 2929

هباشم هباشم دکدک   (/(/ UTMUTM  ) ) لاوریاف لاوریاف ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 3030

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5946578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هار  هکبش و  تینما  شیازفا  تهج  هلاس  کی  سنسیال  هارمه  هب   XGS2100 لدم  SOPHOS یرازفا تخس   UTM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تنرتنیا گنیتناکا 

1101091956000025 زاین :  هرامش 
نارهت ناایحیافش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  اکرآ  هناماس  نایار  هدنزاس  عجرم  سوفوس  یتراجت  مان   XGS 2100 لدم یناریا  رورس  اب  لاوریاف  سنسیال   UTM هاگتسد الاک :  مان 
اکرآ هناماس  نایار  هدننک  هضرع 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ًافطل ، دشاب تسویپ  هدننک  نیمات  سامت  هرامش  هطوبرم ، سانشراک  طسوت  دیئات  زا  سپ  هام  هیوست 3 ،IT دحاو سامت 021-33542038  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یداهنشیپ  غلبم  تباب  تروص  نیا  ریغ  رد  .دوش  جرد  هناماس  رد  یسانشراک  دیدزاب و  زا  سپ  روتکاف  شیپ  یداهنشیپ و  غلبم 

1157637131 یتسپ :  دک  نایئایحی ،  افش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  یمالسا  یاروش  سلجم  بنج  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33542013-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33542020-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاس هلاس کیکی   سنسیال   سنسیال هارمه   هارمه هبهب     XGS2 100XGS2 100 لدم لدم   SOPHOSSOPHOS یرازفا یرازفا تخس   تخس   UTMUTM ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنهس یتعنص  هاگشناد  عبانم  تیریدم  یلام و  یرادا ، تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 enclosur2050 سنسیال دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جیروتسا سنیسال 

1101092992000084 زاین :  هرامش 
دنهس یتعنص  هاگشناد  عبانم  تیریدم  یلام و  یرادا   تنواعم  هدننک :  رازگرب 

سپالکیاس هدننک  هضرع  عجرم  سپالکیاس  یتراجت  مان  لدم 010  یا  هقلح  ییاوقم 1  شکور  اب  یکیتسالپ  هبعج  سنسیال  ناونع   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
شیک

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت نامز  اب  هتسب  رد  پملپ  تکاپ  تروصب  سنسیال  - 2 .دشاب یم  دوجوم  یتسویپ  کرادم  رد  لماک  تاصخشم  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تساوخرد  دروم  یروف 

5331817634 یتسپ :  دک  دنهس ،  یتعنص  هاگشناد  دنهس -  دیدج  رهش  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458205-041  ، 33458247-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443860-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5946763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتیریدم دروبشاد  هناماس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000104 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/08/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جیروتسا جیروتسا سنیسال   سنیسال   enclosur2050enclosur2050 سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

یتیریدم یتیریدم دروبشاد   دروبشاد هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هجرد 1)  ) یر ناتسرهش  تیریدم  هزوح   :: 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 15 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنمشوه هکبش  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ربراک  تهج 120  هلاس  کی  سنسیال  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003941000108 زاین :  هرامش 

هجرد 1)  ) یر ناتسرهش  تیریدم    هزوح  هدننک :  رازگرب 
سوریو یتنآ  یتینما و  رازفا  مرن  الاک :  مان 

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دریذپ یم  تروص  یصصخت  سانشراک  دات  بصن و  لاسرا و  زا  سپ  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هلاس  کی  تنامض  هیارا 

یمشاه  یاقآ  ییامنهار  تهج  سامت  هرامش 
09371091409

1843714616 یتسپ :  دک  هافر ،  هاگشورف  بنج  یعاس  یداه  نادیم  یر  رهش  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55909290-021  ، 55952768-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55907996-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946971 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  ناغم  یبآ  قرب  هاگ  ورین  دنمشوه  متسیس  هب  طوبرم  یراکسا  دراه  یزادنا  هار  بصن و  یراک  پوکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001292000051 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

تسویپ حرش  قبط  ناغم  یبآ  قرب  هاگ  ورین  دنمشوه  متسیس  هب  طوبرم  یراکسا  دراه  یزادنا  هار  بصن و  یراک  پوکسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5619667691 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یا  هقطنم  بآ  تکرش  شترا ، نادیم  لیبدرا ، لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31746540-045  ، 33710001-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33714210-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنمشوه دنمشوه هکبش   هکبش نمیا   نمیا هدننک   هدننک هضرع   هضرع عجرم   عجرم ربراک   ربراک   12 0120 تهج   تهج هلاس   هلاس کیکی   سنسیال   سنسیال سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3434

یبآ یبآ قرب   قرب هاگ   هاگ ورین   ورین دنمشوه   دنمشوه متسیس   متسیس هبهب   طوبرم   طوبرم یراکسا   یراکسا دراه   دراه یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یراک   یراک پوکسا   پوکسا ناونع : : ناونع 3535

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

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

زا 128 ھحفص 23 
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دنبشارف نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنبشارف نامرد  تشادهب و  هکبش   ( رازفا مرن   / رازفا تخس   ) یا هنایار  تازیهجت  ینابتشپ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090819000020 زاین :  هرامش 

دنبشارف ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

دنبشارف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاه  لیاف  ساسا  ربدنبشارف  نامرد  تشادهب و  هکبش   ( رازفا مرن   / رازفا تخس   ) یا هنایار  تازیهجت  ینابتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7477164437 یتسپ :  دک  دنبشارف ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  هاپس -  نابایخ  دنبشارف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8758123-0713  ، 38758123-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38758123-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947049 :: 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 

1101000257002699 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

 ( ( رازفا رازفا مرن   مرن  / / رازفا رازفا تخس   تخس  ) ) یایا هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت ینابتشپ   ینابتشپ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3636

شیوداپ شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها نامرد  تشادهب و  رد  هداوناخ  هرواشم  کینیلک  رد  یصوصخ  شخب  زا  تمدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953000887 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاوها نامرد  تشادهب و  رد  هداوناخ  هرواشم  کینیلک  رد  یصوصخ  شخب  زا  تمدخ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6165773131 یتسپ :  دک  تفن ،  ناتسرامیب  تفن  کرهش  هداج  یادتبا  هاگدورف  هار  هس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34456876-061  ، 34434142-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  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 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5947121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرادم  ، تامدخ حرش   ، ءاهب مالعتسا  قباطم   ، ISMS تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  یزاس  هدایپورارقتسا  تیلاعف  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ،... ناراکنامیپروضح قباوسو 

1101007006000193 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/05 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامشاب 01732254063 تاعالطا  بسک  تهج  .دنشابیم  ربتعم  ءاضماو  رهماب   ، تسویپ تاحفص  مامت  یرازگراب  هب  مزلم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  رف ) تداعس  سدنهم  )

4917747911 یتسپ :  دک  تلادع 23 ،  جع - )  ) رصع یلو  نابایخ  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2037108-0938  ، 32254063-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32255640-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها زاوها نامرد   نامرد وو   تشادهب   تشادهب ردرد   هداوناخ   هداوناخ هرواشم   هرواشم کینیلک   کینیلک ردرد   یصوصخ   یصوصخ شخب   شخب زازا   تمدخ   تمدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

کرادم کرادم  ، ، تامدخ تامدخ حرش   حرش  ، ، ءاهب ءاهب مالعتسا   مالعتسا قباطم   قباطم  ، ، ISMSISMS تاعالطا   تاعالطا تینما   تینما تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس یزاس   یزاس هدایپورارقتسا   هدایپورارقتسا تیلاعف   تیلاعف ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
 ،...  ،... ناراکنامیپروضح ناراکنامیپروضح قباوسو   قباوسو

3939

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

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

زا 128 ھحفص 25 
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روشک یتسیزهب  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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5947310 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  کینورتکلا  همانربخ  دیلوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001308 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

تسویپ طیارش  قبط  کینورتکلا  همانربخ  دیلوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هدش  یراذگراب  تسویپ  کرادم  رد  راک  هنومن  ید (  یس  لخاد  رد  باتک  بلاطم  ددع  دادعت 200  تیار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( مارم 09126966478 کین  دراد ( زاین  یمسر  روتکاف 

1101095246000054 زاین :  هرامش 
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

ناینامرف تراجت  کربلگ  هدننک  هضرع  عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک   PRIMERA یتراجت مان   D P4102 لدم ید  یس  تیار  هدننک  ریثکت  الاک :  مان 
هاگتسد 200 دادعت : 

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

( تسا هدش  یراذگراب  تسویپ  کرادم  رد  راک  هنومن  ید (  یس  لخار  رد  باتک  بلاطم  ددع  دادعت 200  تیار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( مارم 09126966478 کین  دراد (  زاین  یمسر  روتکاف 

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

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

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط کینورتکلا   کینورتکلا همانربخ   همانربخ دیلوت   دیلوت ناونع : : ناونع 4040

 ( ( یدید یسیس   تیار   تیار هدننک   هدننک ریثکت   ریثکت  ) ) یدید یسیس   لخاد   لخاد ردرد   باتک   باتک بلاطم   بلاطم ددع   ددع   2 00200 دادعت   دادعت تیار   تیار ناونع : : ناونع 4141
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلام 1401 لاس  سدق  ناتسرنه  کیلوردیه  کیتامونپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003736000052 زاین :  هرامش 

( ینامزاس تسپ   35   3 حطس  3 هجرد  ) مق ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون    لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یریما یدزیا  رغصا  یلع  هدننک  هضرع  عجرم  هتفرشیپ  کیلوردیه  یشزومآ  زیم  الاک :  مان 

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

نارواخ تعنص  دیدح  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   AND و OR یاهریش اب  هتفرشیپ  کیتامونپ  ورتکلا  ولبات  یشزومآ  تیک  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

دامن یراذگ  تمیق  تسویپ  ینف  تاصخشم  طیارش و  ساسا  رب  مرتحم  ناگدننک  نیمات  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتامونپ کیتامونپ ورتکلا   ورتکلا ولبات   ولبات یشزومآ   یشزومآ تیک   تیک هتفرشیپ -  -  هتفرشیپ کیلوردیه   کیلوردیه یشزومآ   یشزومآ زیم   زیم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52458136 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/08/30هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/08/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946272 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفقس لیقثرج  یتسد  لرتنک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یفقس یفقس لیقثرج   لیقثرج یتسد   یتسد لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 4343
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ناریا قرب  تیریدم  هکبش   :: 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   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946515 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا  زاین  تسویپ  لیاف  قبط  اقیقد  نویساموتا  تازیهجت.تسا  هباشم  الاکدک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامن همیمض  ار  روتکاف  زیر  هداد و  صیصختدک  ناریا  نیمه  هب  اجکی  ار  روتکاف  غلبم  لک 

1101001070000334 زاین :  هرامش 
ناریا قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رزخ کاپ  هناد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ST_8007 لدم یتعنص  نویساموتا  دربراک   PLC لرتنک ولبات  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

ات 15:30 تعاس 8  یراک  یاهزور  طقف  سامت   – 09122134272  – یکدق 85162386 یاقآ  یگنهامه  نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههامکی هیوست  - دشاب یم  یمازلا  لوصحم  یتناراگ  هئارا 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  ناریا و  قرب  هکبش  تیریدم  تکرش  رابنا  برد  الاک  لیوحت  لحم 

1996836111 یتسپ :  دک  یمسای ،  دیشر  نابایخ  دامادریم -  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85162394-021  ، 85160-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85169-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ناریا نیمه   نیمه هبهب   اجکی   اجکی ارار   روتکاف   روتکاف غلبم   غلبم لکلک   .تسا   .تسا زاین   زاین تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط اقیقد   اقیقد نویساموتا   نویساموتا تازیهجت.تسا   تازیهجت.تسا هباشم   هباشم الاکدک   الاکدک ناونع : : ناونع
دامن دامن همیمض   همیمض ارار   روتکاف   روتکاف زیر   زیر وو   هداد   هداد صیصختدک   صیصختدک

4444
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مالیا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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 07 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946551 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  یصاصتخا  لیاف  دنب  قبط 10 سا =  یپویو  رورس  قاتا  گنیروتینام  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001509000030 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
زارف هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  ونراک  هکبش  زارف  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   Smart BitRack لدم کر  رورس و  قاتا  لاتیجید  گنیروتینام  امد  رلرتنک  الاک :  مان 

زربلا ونراک  هکبش 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کیتامروفنا هریاد  اب  لاوس  هنوگره  تهج  دشاب -  یم  تساوخرد  دروم  تسویپ  لیاف  قبط   - تسا هباشم  دک  ناریا  دامرف  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  ربتعم  روتکاف  شیپ  جرد  - دیئامرف لصاح  سامت  یرصان  سدنهم   08433360945

6931644744 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  یتسرپرس  ماما -  راولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33351005-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33382307-084 :: 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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کت نب  لدم  یالپوس  دلیف  ویارد  ددع  راهچ  یزادنا  هار  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985006225 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راکنامیپ هدهع  هب  لحم  رد  زادنا ی  هار  بصن و  تفایرد و  لاسرا و  هنیزه   ) کت نب  لدم  یالپوس  دلیف  ویارد  ددع  راهچ  یزادنا  هار  ریمعت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 .( دشابیم

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

34142761-061  ، 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

هدش هدش تسویپ   تسویپ یصاصتخا   یصاصتخا لیاف   لیاف دنب   دنب 1010 قبط   قبط ساسا =  =  یپویو   یپویو رورس   رورس قاتا   قاتا گنیروتینام   گنیروتینام هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 4545

کتکت نبنب   لدم   لدم یالپوس   یالپوس دلیف   دلیف ویارد   ویارد ددع   ددع راهچ   راهچ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 4646

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 16 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دکناریا  .تسویپ  دادعت  ینف و  تاصخشم  قبط  ذغاک  نودب  تابث  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544001865 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اتکی بط  زیهجت  راکتبا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   DLT-01 لدم یطیحم  یاهرتماراپ  ریگ  هزادنا  تابث  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هدافتسا  هباشم  دکناریا.تسا  ههام  یرابتعا و 2  تخادرپ  هوحن  .دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  الاک  لمح  تیلوئسم  همیزه و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34177697-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مراهچ  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  زاین  دروم  قوف  دک  ناریا  اقیقد ،  - MULTI CHANNEL SPARK تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096783000351 زاین :  هرامش 

مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ایوپ هنایار  رادم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایوپ  هنایار  رادم  هدنزاس  عجرم   SGT400 MRP لدم یزاگ  نیبروت  تظافح  لرتنک و  متسیس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  زاین  دروم  قوف  دک  ناریا  اقیقد ،  - MULTI CHANNEL SPARK :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31316105-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ذغاک ذغاک نودب   نودب تابث   تابث ناونع : : ناونع 4747

یزاگ یزاگ نیبروت   نیبروت تظافح   تظافح وو   لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ریمخ روپاین  یقابلادبع  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5945900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب تهج  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  یراذگ و  هلول  یشک و  لباک  ینک و  یپ  قیرح و  مالعا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ریمخردنب روپاین 

1101091565000031 زاین :  هرامش 
ریمخ روپاین  یقابلادبع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دزی لعل  یتسالپ   atm 3 راشف  mm 50 رطق  mm 3 تماخض  m 6 لوط  PVC هلول الاک :  مان 
هخاش 420 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
ایاپ یژرنا  لیدبت  هدننک  هضرع  عجرم   FZG CABLE یتراجت مان   FMZ4100 قیرح مالعا  متسیس  قیرح  دض  لباک  الاک :  مان 

ددع 770 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

نارگ ژایلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   DM1103-S لدم یناشن  شتآ  هاگتسد  هدنهد  رادشه  باق  دیلک و  یساش و  هعومجم  الاک :  مان 
تس 3 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
نایناریا هزاس  یلباک  کیرتکلا  ید  هدننک  هضرع  عجرم   DKC یتراجت مان   BRENTA لدم  m 2 زیاس یکیتسالپ  تکاد  الاک :  مان 

ددع 120 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

یناسربآ عون  ریوک  رمیلپ  دزی  هدننک  هضرع  عجرم   bar 4 راشف  mm 160 رطق  m 12 لوط نلیتا  یلپ  هلول  الاک :  مان 
فالک 50 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
متسیس باهش  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  نایاس  یتراجت  مان   SD-S92 لدم کیرتکلاوتف  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 27 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

ورشیپ لرتنک  رایاوه  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   QLIGHT هدنزاس عجرم   SPNA لدم قیرح  مالعا  راجفنا  دض  ریژآ  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

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

.دشاب یم  یمالسا  هضرق  قاروا  قیرط  زا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7931993131 یتسپ :  دک  ریمخ ،  ردنب  روپاین  ناتسرامیب  ینیمخ -  ماما  راولب  ریمخ -  ردنب  ریمخ ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33228112-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33228116-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   یراذگ   یراذگ هلول   هلول وو   یشک   یشک لباک   لباک وو   ینک   ینک یپیپ   وو   قیرح   قیرح مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  هب  دوش  عوجر  روتکتد (  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000633 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارهت یالاک  امیت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  کتزاگ  یتراجت  مان   FID لدم لاعتشا  لباق  یاهزاگ  بای  تشن  الاک :  مان 

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

هضرع عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   SPTC هدنزاس عجرم   AutoChek 5 GAS لدم زوزگا  زا   CO-CO2-HC-O2-NOx یاهزاگ شجنس  زاگ  روزیلانآ  الاک :  مان 
انایرآ تعنص  اسین  یتیریدم  یسدنهم  هدننک 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

نایناریا نمیا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   ZITEX یتراجت مان   ZI-S820 لدم فراعتم  قیرح  مالعا  یدود  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
ناماگ نیمیس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   SGD یتراجت مان   SGD-2000-ETO لدم دیاسکا  نلیتا  زاگ  ییایمیشورتکلا  راجفنا  دض  زاگ  زاسراکشآ  الاک :  مان 

ایرآ ناماگ  نیمیس  هدننک  هضرع  عجرم  ایرآ 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  امتح  دشاب / یم  تسویپ  ئاهب  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا هناماس  رد  یلایر  ینف و  روتکاف  شیپ  یراذگراب 

.ددرگ یم  لاطبا  هدش  هئارا  داهنشیپ  یراذگراب  مدع  تروصرد 
.تسیمازلا هاگتسد  ینف  تاصخشم  هئارا 

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

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 هبهب   دوش   دوش عوجر   عوجر روتکتد (  (  روتکتد عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ماما ردنب  ینامرد  زکرم   :: 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   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946204 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادناار بصن و   / زکرم هنایلاس  یشاپمس   / دنامسپ یرادهگن  هاگیاج  یزاسهب   / یتشادهب یاهسیورسو  هیوهت  متسیس  یزاسهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیرح ءافطاو  مالعا  متسیس 

1101091201000044 زاین :  هرامش 
ماما ردنب  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
 ( هر ینیمخ (  ماما  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگ  راب  ادجم  هدش  روهمم  ادجم  ءاهب  شسرپ  لیمکت  زا  سپ  هعجارم و  یتسویپ  کرادم  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6356165778 یتسپ :  دک  رویرهش ،  راولب 17  ردنبرس  هر ، )  ینیمخ (  ماما  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52228473-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52220010-061 :: 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

یزادناار یزادناار وو   بصن   بصن زکرم -  -  زکرم هنایلاس   هنایلاس یشاپمس   یشاپمس دنامسپ -  -  دنامسپ یرادهگن   یرادهگن هاگیاج   هاگیاج یزاسهب   یزاسهب یتشادهب -  -  یتشادهب یاهسیورسو   یاهسیورسو هیوهت   هیوهت متسیس   متسیس یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع
قیرح قیرح ءافطاو   ءافطاو مالعا   مالعا متسیس   متسیس
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سیدرف یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946666 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ / رد  جردنم  ینف  تاصخشم  دادعت و  حرش  هب  نارحب  تیریدم  رظن  دروم  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050288000132 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  سیدرف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یرداهب تلود  هدننک  هضرع  عجرم   TAFTAN یتراجت مان   FOLD-S لدم یزلف  وشات  هچلیب  الاک :  مان 

ددع 110 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

تراجت ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   CYLINDER یتراجت مان   L 10 لدم  Lit 10 تیفرظ نژیسکا  لوسپک  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ساملا لالج  هدننک  هضرع  عجرم  نیپساک  ساملا  لالج  هدنزاس  عجرم  لالج  یتراجت  مان  یددع  نتراک 20   M-3XL زیاس بآ  دض   PVC وچناپ راک  شوپور  الاک :  مان 

نیپساک
نتراک 100 دادعت : 

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

( تمیق نیرتلزان  اب  الاب و  تیفیک  اب  مالقا  -) تسیمازلا روتکاف  شیپ  لاسرا  تسا - هباشم  دک  ناریا  ، ددرگ هعجارم  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3166653713 یتسپ :  دک  سیدرف ،  یرادرهش  سیدرف  ناتسرهش  جرک  زربلا  سیدرف ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36658111-026  ، 36658110-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36658110-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PVCPVC  وچناپ وچناپ راک   راک شوپور   شوپور نژیسکا -  -  نژیسکا لوسپک   لوسپک یزلف -  -  یزلف وشات   وشات هچلیب   هچلیب ناونع : : ناونع 5252
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یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947169 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاو DC-DC 180 روتروناک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001123000422 زاین :  هرامش 

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رایت نمیا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   WN6J27 لدم  kg 6 ردنلیس یناشن  شتآ  راد  جیرتراک  بآ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

گیرردنب یدمحا  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   N.S.P یتراجت مان   kg 3 ردنلیس یناشن  شتآ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ردنلیس 50 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
بوکزلف یرگنهآ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  وکفاس  یتراجت  مان   kg 6 ردنلیس یناشن  شتآ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک  رایت  نمیا  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   TR-FEB لدم  900x800x360x320 mm زیاس یناشن  شتآ  هدننک  شوماخ  ظفاحم  یلاخ  هبعج  الاک :  مان 
رایت نمیا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

36103099-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شوماخ شوماخ ظفاحم   ظفاحم یلاخ   یلاخ هبعج   هبعج  -  - kgkg  66 ردنلیس   ردنلیس یناشن   یناشن شتآ   شتآ راد   راد جیرتراک   جیرتراک بآبآ   یواح   یواح هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ تاو -  -  تاو DC-DCDC-DC  180180 روتروناک   روتروناک ناونع : : ناونع
یناشن یناشن شتآ   شتآ   CO2CO2 یواح   یواح هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ یناشن -  -  یناشن شتآ   شتآ هدننک   هدننک
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt31_0145940 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/09/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947386 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FIRE FIGHTING SYSTEM دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   3131 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاوها روپاش  یدنج  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خروم 1401/08/22  تعاس 8  زا   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 14 

nt.ajums.ac.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 14   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945892 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  شیپ  سناژروا  ییویدار  تازیهجت  لاتیجید و  میسیب  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  500.000 دانسا : دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  900.000.000 نیمضت :

:: 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

FIRE FIGHTING SYSTEMFIRE FIGHTING SYSTEM  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 5454

سناژروا سناژروا ییویدار   ییویدار تازیهجت   تازیهجت وو   لاتیجید   لاتیجید میسیب   میسیب یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 5555

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

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

زا 128 ھحفص 37 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wxrnswk28bzdx?user=37505&ntc=5947386
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5947386?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/173
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bq744aykbsa9s?user=37505&ntc=5945892
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5945892?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رذب لاهن و  هیهت  حالصا و  تاقیقحت  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945896 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ طیارش  هب  هجوت  اب  رذب (  لاهن و  هیهت  حالصا و  تاقیقحت  هسسوم  تنرتنیا  هلاسکی  کارتشا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091000000018 زاین :  هرامش 

رذب لاهن و  هیهت  حالصا و  تاقیقحت   هسسوم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ارآراک  نارهت  یناسر  عالطا  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  دودحمان  مجح   MB 155 دناب یانهپ  هلاسکی  یصاصتخا  تنرتنیا  سیورس  الاک :  مان 

ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک 
تیاباگم 155 دادعت : 

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

یسابعرتکد یاقآ  اب  رتشی  تاعالطا  بسک  تهج.دنیامن  تکرش  مالعتسا  رددنشابیم  زربلا  ناتسا  رد  رقتسم  ینف  رتفد  یاراد  هک  ییاهتکرشافرص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هسسوم 32729233 026 هناماس  لوئسم  سامت  هرامش  .ددرگ  گنهامه  یرادا  تاعاسرد  هارمه 09125011836  هرامش  هب  مدقم 

3135933151 یتسپ :  دک  رذب ،  لاهن و  هیهت  حالصا و  تاقیقحت  هسسوم  هدیمهف   دیهش  نادیم  جرک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32702859-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32709405-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945963 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  لوژام  یسکلف و  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863001182 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناقبرت یونزغ  مظاکدمحم  هدننک  هضرع  عجرم  سوت  اهس  نارتسگ  ورین  یتراجت  مان   m 6 لوط  16x1/2 mm زیاس تکاد  یزیا  لدم  قرب   UPVC هلول الاک :  مان 

هخاش 1 دادعت : 
1401/08/28 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رذب رذب وو   لاهن   لاهن هیهت   هیهت وو   حالصا   حالصا تاقیقحت   تاقیقحت هسسوم   هسسوم تنرتنیا   تنرتنیا هلاسکی   هلاسکی کارتشا   کارتشا ناونع : : ناونع 5656

تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط لوژام   لوژام وو   یسکلف   یسکلف هلول   هلول ناونع : : ناونع 5757
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جیلخ یزلف  یندعم و  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف

ناگزمره 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

5946044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 100   - Zero Client A TRUST W100 100 Pieces تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004340000634 زاین :  هرامش 

سراف جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  هژیو  هقطنم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یژولونکت نیهب  هدننک  هضرع  عجرم   ATRUST یتراجت مان   m220 لدم هنایار  هکبش  تنیالک  وریز  الاک :  مان 

هاگتسد 100 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  الاک  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رثا بیترت  رابتعا و  دقافددرگن  هئارا  زاین  یلک  حرش  ساسا  رب  هک  ییاه  خساپ  تسا  یهیدب  ددرگ .  هئارا  تمیق  هطوبرم  یه  تسویپ  زاین و  یلک  حرش  ساسا  رب  افطل 

.دش دهاوخن  هداد 

7931186478 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هژیو  هقطنم  ییاجر -  دیهش  هلکسا  هداج  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33592201-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33592211-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   100100 دادعت   دادعت  -  - Zero Client A TRUST W100  100  PiecesZero Client A TRUST W100  100  Pieces ناونع : : ناونع 5858
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946063 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  ینف و  تاصخشم  قبط   rotork مالقا دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000938 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
ناینب راکیاپ  هدننک  هضرع  عجرم   MICRO-SWITCH یتراجت مان   WLCA2 لدم هعطق  چیئوس  ورکیم  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14011214 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5946289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/06/27 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1401 میسیب یتارباخم  تاطابترا  تازیهجت و  ینابیتشپ  یرادهگن و  ناونع : 

14011214 مالعتسا :  هرامش 
تامدخ دیرخ  اهدادرارق و  هرادا  دحاو : 

2022/11/14 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   rotorkrotork مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959

140 1140 1 میسیب میسیب یتارباخم   یتارباخم تاطابترا   تاطابترا وو   تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 6060
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ناجنز یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5946520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001313000216 زاین :  هرامش 

ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 9 لدم  m 1 لوط  SC/PC یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یخیش سدنهم   - 09126421092 سامت :  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33145130-024  ، 33145900-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33145852-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  کناب  تسپ  بعش  تیریدم   :: 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 19 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946654 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدهعرب  لمح  هنیزه.یتسویپ  تادنتسم  قبطرهشرذا  هبعش  هکبش  یزادنا  هار  بصنودیرخ  تمیق  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم یتسویپ  تساوخرد  قبط  یتناراگ.دشابیم 

1101001634000001 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  کناب  تسپ  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
رتم 1 دادعت : 

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

هدنشورف هدهعرب  هدوزفا  شزرارب  تایلام  لمح و  هنیزه.یتسویپ  تادنتسم  قبطرهشرذا  هبعش  هکبش  یزادنا  هار  بصنودیرخ  تمیق  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رسکروتکافدصرد 1 زورره یارب  عقوم  هب  یزادنا  هار  بصن و  مدع.دشابیم  یتسویپ  تساوخرد  قبط  یتناراگ.دشابیم 

دک یقرشناجیابرذا ،  ناتسا  کناب  تسپ  یتسرپرس  نیطسلف  نادیم  هب  هدیسرن  یمالسا  یروهمج  نابایخ  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5134613499 یتسپ : 

35243785-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35261769-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ناونع : : ناونع 6161

هبعش هبعش هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6262
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  کناب  تسپ  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهعرب ینوناق  تاروسک  لمح و  هنیزه.یتسویپ  طورش  قبطرهشرذا  هبعش  هکبش  یزادنا  هار  بصنودیرخ و  تمیق  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنتسه تیولوارد  ناتسا  یموب  یاهتکرش.دشابیمراکنامیپ 

1101001634000002 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  کناب  تسپ  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
رتم 1 دادعت : 

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

هدنشورف هدهعرب  هدوزفا  شزرارب  تایلام  لمح و  هنیزه.یتسویپ  طورش  قبطرهشرذا  هبعش  هکبش  یزادنا  هار  بصنودیرخ  تمیق  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنتسه تیولوارد  ناتسا  یموب  یاهتکرش.دشابیم 

دک یقرشناجیابرذا ،  ناتسا  کناب  تسپ  یتسرپرس  نیطسلف  نادیم  هب  هدیسرن  یمالسا  یروهمج  نابایخ  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5134613499 یتسپ : 

35243785-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35261769-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبعش هبعش هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصنودیرخ   بصنودیرخ ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزرواشک داهج  یدربراک  یملع  یلاع  شزومآ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Huawei b1612 ای  H1- TF-i60 مدوم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گیگ  تراک 480  میس  هارمه  هب  کت  ایسآ  تنذتنیا  هتسب 

CRS-109-8G کیتورکیم رتدر 
1201003277000070 زاین :  هرامش 

یزرواشک داهج  یدربراک  یملع  یلاع  شزومآ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
Huawei b1612 ای  H1- TF-i60 مدوم - 

گیگ  تراک 480  میس  هارمه  هب  کت  ایسآ  تنذتنیا  هتسب 
CRS-109-8G کیتورکیم رتدر 

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

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

ینف لوئسم  داتو  رابنا  هب  الاک  لیوحت  زا  سپ  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یزرواشک ،  جیورت  شزومآ و  هسسوم  باون -  یرتنالک 108  بنج  یکدور -  باون و  عطاقت  یدازآ -  خ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457898681

66128309-021  ، 66940765-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940767-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CRS- 109-8GCRS- 109-8G کیتورکیم   کیتورکیم رتدر   رتدر گیگ   گیگ   480480 تراک   تراک میس   میس هارمه   هارمه هبهب   کتکت   ایسآ   ایسآ تنذتنیا   تنذتنیا هتسب   هتسب   Huawei b16 12Huawei b16 12 ایای     H1 -  TF- i60H1-  TF- i60 مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5946924 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دوش هدهاشم  تسویپ  لیاف   ) یبناج هظفاح  - تنیالک نیت  کسیددراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000857 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یعراز دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TSCO یتراجت مان   TNP1100 لدم هنایار  هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

61651-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یترارح قرب  یورین  دیلوت  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 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

5946927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یتسویپ سکع  قباطم  لوژام  عاونا  هکبش و  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005011000230 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   ZYXEL یتراجت مان   FN312 لدم هنایار  هکبش  تراک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا تسویپب  حرش 

1468617151 یتسپ :  دک  ورین ،  هاگشهوژپ  برغ  نامداد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42776000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88364624-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دوش دوش هدهاشم   هدهاشم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف  ) ) یبناج یبناج هظفاح   هظفاح -- تنیالک تنیالک نیت   نیت کسیددراه   کسیددراه ناونع : : ناونع 6565

.یتسویپ .یتسویپ سکع   سکع قباطم   قباطم لوژام   لوژام عاونا   عاونا وو   هکبش   هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947107 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاهلیاف  قبط  ناوخدکراب  رگپاچ و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشابیم هباشم  اهدکناریا 

1101093228001719 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایسآربز  P110i لدم تراک  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ایسآربز  P210i لدم تراک  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MT201UK KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
تکرب داحتا  هدننک  هضرع  عجرم   HONEY WELL یتراجت مان   XENON 1900g لدم یتسد  عون  دکراب  رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

راگندعب هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   HANDHELD هدنزاس عجرم   HANDHELD یتراجت مان   NX 2 لدم یتسد  دکراب  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140150 لدم  m 15 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 305 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفن تکرش  الاک  رابنا  برد  لیوحت 

دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  هئارا 

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52622683-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوخدکراب ناوخدکراب وو   رگپاچ   رگپاچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یزکرم  قطانم  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 15 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش  یتارباخم  ویدار  کنیل  تازیهجت  ملق   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
SET 4 دادعت متسیس  ویدار 

SET 2 دادعت سکام  هاگتسد 
SET 2 دادعت لدبم  هاگتسد 

1101093221000207 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رد  ناریا  یزکرم  قطانم  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

روشک کینورتکلا  کتاف  هدنزاس  عجرم  کینورتکلا  کتاف  هدننک  هضرع  عجرم   FAT-50C4D لدم  ohm 75 یتارباخم تنرتا  هب 4  ناویا  هکبش 4  لدبم  الاک :  مان 
ناریا هدنزاس 

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

کینورتکلا کتاف  هدننک  هضرع  عجرم   FAT-50 T1-IP لدم یتارباخم  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یقداص ارهز  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  هدنزاس  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   GHZ 5 سناکرف  NetMetal 5 لدم میس  یب  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هدنشورف  هنیزه  اب  یر  رد  عقاو  رادیرخ  رابنا  هب  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دودرم  هدوبن و  یسررب  لباق  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  .تسا  یمازلا  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  الاک  ینف  تاصخشمو  روتکاف  شیپ  هئارا 

02166951480 سکاف :  02187524416 نفلت :

1591816514 یتسپ :  دک  کالپ 390 ،  تفن  ترازو  یوربور  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

87524416-021  ، 87520-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88936206-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( لدبم   لدبم هاگتسد   هاگتسد سکام   - - سکام هاگتسد   هاگتسد متسیس -  -  متسیس ویدار   ویدار یتارباخم (  (  یتارباخم ویدار   ویدار کنیل   کنیل تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق   33 ناونع : : ناونع 6868
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ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5947177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هپت  تفه  شوش و  بعش  یا  هنایار  یلحم  هکبش  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050179000019 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

بعش هژورپ  1 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا دانسا  کرادم و  هیلک  ندومن  روهمم  ددرگ ،  یم  هدننک  نیمات  تساوخرد  لاطبا  بجوم  نامزاس  زایندروم  کرادم  یراذگراب  لاسرا و  مدع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا 

6134994439 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  رگراک  نادیم  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33340709-061  ، 33721330-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340705-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ ناتسزوخ ناتسا   ناتسا یعامتجا   یعامتجا نیمات   نیمات نامزاس   نامزاس هپت   هپت تفه   تفه وو   شوش   شوش بعش   بعش یایا   هنایار   هنایار یلحم   یلحم هکبش   هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6969

UPSUPS نینچمه   نینچمه وو   قرب   قرب روتنک   روتنک یارجا   یارجا یارب   یارب لاکیرتکلا   لاکیرتکلا مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7070
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UPS نینچمه قرب و  روتنک  یارجا  یارب  لاکیرتکلا  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001429000055 زاین :  هرامش 

ناسارخ قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یمزراوخ یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 10105-01   m 1 لوط  CAT 6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 125 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

هرقرق یدنب  هتسب  عون  هتشر 1  دادعت   kV 63 ژاتلو یرتم   PVC شکور سنج   1x500 mm^2 عطقم حطس  یسم   N2XS FL 2YBY بآ دض  قرب  لباک  الاک :  مان 
وکمیس هدننک  هضرع  عجرم 

رتم 50 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

یناخ رفعج  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  دام  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج   V 220 ژاتلو  A 16 نایرج تدش  رادترا  تباث  راکور  قرب  زیرپ  الاک :  مان 
هبعج 20 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
نمیا هدننک  هضرع  عجرم   m 100 یفالک هتسب  یدنب  هتسب  عون   2/5x3 mm^2 عطقم حطس   PVC شکور سنج  سم  یداه  سنج  ناشفا  قرب  لباک  الاک :  مان 

رهش زربلا 
فالک 200 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
بسچ هدننک  هضرع  عجرم   BLACK ELEPHANT یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 100  هتسب   cm 37 زیاس یدنب  هتسب  دربراک  یکیتسالپ  یپیز  تسب  الاک :  مان 

ناور ریرحت 
هتسب 200 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
تعنص نایار  قرب  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   LGRAND هدنزاس عجرم   LGRAND یتراجت مان  هکبش  گنیکارت  لباک  میس و  هدننکادج  الاک :  مان 

هناگی
ددع 70 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   RN هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   RN یتراجت مان   STYLE 77 لدم  in 2\1 1 زیاس یندچ  سنج  یشک  هلول  کیلاتکیو  تسب  الاک :  مان 

نیمث دیما  داش  یروانف 
ددع 70 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
ساملا ناژور  کت  هدننک  هضرع  عجرم   MWM هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MWM یتراجت مان   MWM TBD232V12 روتارنژ روتوم  لبیسکلف  هلول  الاک :  مان 

ناتسزوخ
ددع 100 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دقاف تاداهنشیپ  هب  ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  روآ  دهعت  زاجم و  یاضما  رهم و  اب  اددجم  تسویپ  لیاف  ندومن  رپ  زا  سپ.دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زومآ شناد  سدنهم  یاقآ  یلخاد 220  سامت 05138679991  .دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تسویپ  لیاف 

9178185794 یتسپ :  دک  دحاو 5 ،  کالپ 17 -  یروکف 17 -  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38679991-051  ، 38679735-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38680028-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یزکرم  قطانم  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 15 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم تازیهجت  ملق   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093221000208 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  ناریا  یزکرم  قطانم  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیبم یاشگ  هر  یئویدار  تاطابترا  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   KENBOTONG یتراجت مان   TDJ-5158P9A لدم  horizontal یتارباخم نتنآ  الاک :  مان 

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

زربلا دنمشوه  نارظان  نابدید  هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS هدنزاس عجرم   NEXANS یتراجت مان  هرقرق   m 1 لوط  SFTP لدم  CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 
هرقرق 300 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
طابترا فتاه  نامرک  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   HC هدنزاس عجرم   HC یتراجت مان   N-TYPE لدم یرن 1\2  سکایله  روتکناک  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هدنشورف  هنیزه  اب  یر  رد  عقاو  رادیرخ  رابنا  هب  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دودرم  هدوبن و  یسررب  لباق  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  .تسا  یمازلا  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  الاک  ینف  تاصخشمو  روتکاف  شیپ  هئارا 

02166951480 سکاف :  02187524416 نفلت :

1591816514 یتسپ :  دک  کالپ 390 ،  تفن  ترازو  یوربور  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

87524416-021  ، 87520-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88936206-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt31-0146527 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/09/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DRIVER BRIDGE نیمات 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

یرن یرن سکایله   سکایله روتکناک   روتکناک هکبش   - - هکبش لباک   لباک یتارباخم - - یتارباخم نتنآ   نتنآ ناونع : : ناونع 7171

DRIVER BRIDGEDRIVER BRIDGE  نیمات نیمات ناونع : : ناونع 7272
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هوکزوریف نامیس  یدیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FIKCC-317-712 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5947526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نتنآ هارمهب 6 تاو  کی  دناب  لوف  رتیپیر  لماک  جیکپ  - تاقلعتم تازیهجت و  هارمه  هب   frequency Range:890-960/1710-1880MHz نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یجورخ

:: 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

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5947551 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یرورس  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005345000229 زاین :  هرامش 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 
تسویویپ لیاف  قبط  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  110 دادعت : 

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

تسویپ لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاو تاو کیکی   دناب   دناب لوف   لوف رتیپیر   رتیپیر لماک   لماک جیکپ   جیکپ -- تاقلعتم تاقلعتم وو   تازیهجت   تازیهجت هارمه   هارمه هبهب     frequency Range:890 -960/1710 - 1880MHzfrequency Range:890 -960/1710 - 1880MHz  نیمات نیمات ناونع : : ناونع
یجورخ یجورخ نتنآ   نتنآ 66 هارمهب   هارمهب

7373

یرورس یرورس مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 7474

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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مالیا ناتسا  رهش  هرد  یرادرهش   :: 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 13 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947564 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زبساغچ یرادا  عمتجم   LAN هکبش یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005494000060 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  مالیا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

٪دیئامرف لصاح  سامت  نفلت 09183465121  هرامش  اب  یمیحردمحم  سدنهم  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  .دشاب  یم  تسویپ  هب  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931653617 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  تلم -  کراپ  یوربور  یروهمج -  راولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334590-084  ، 33334570-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33344500-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5947569 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنکوئدیو قاتا  تازیهجت  یزاسهب  تهج  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001642 زاین :  هرامش 

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

هاگتسیا 1 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هامکی هجو  تخادرپ  سامت 09353347445- هرامش  -CISCO WS-C2960X-24PS-L هدش هتساوخ  چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

زبساغچ زبساغچ یرادا   یرادا عمتجم   عمتجم   LANLAN  هکبش هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7575

 ( ( CISCO WS-C2960X-24PS-LCISCO WS-C2960X-24PS-L چیئوس   چیئوس سنارفنکوئدیو (  (  سنارفنکوئدیو قاتا   قاتا تازیهجت   تازیهجت یزاسهب   یزاسهب تهج   تهج تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7676

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

هتسب5946045 رادم  نیبرود  هحفص 60)چیئوس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5946185NDP-7512-Z30K لدم شوب  هکبش  تحت  هتسبرادم  هحفص 60)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یکسرپسک5946477 سوریو  یتنآ  دادعت 250  هلاسکی  سنسیال  هحفص 18)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاههاگتسد5946487 یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  یاقترا  یناسر و  زورب  ینف  ینابیتشپ  یرادهگن 
UTM

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هلاس5946578 کی  سنسیال  هارمه  هب   XGS2100 لدم  SOPHOS یرازفا تخس   UTM(18 هحفص یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5947042 ( رازفا مرن   / رازفا تخس   ) یا هنایار  تازیهجت  ینابتشپ  هحفص 18)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

قباطم5947121  ، ISMS تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  یزاس  هدایپورارقتسا  تیلاعف  ماجنا 
 ،... ناراکنامیپروضح قباوسو  کرادم   ، تامدخ حرش   ، ءاهب مالعتسا 

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5947310 طیارش  قبط  کینورتکلا  همانربخ  هحفص 18)دیلوت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تازیهجت5947316 هارمه  هب  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 60)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

زا 128 ھحفص 52 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- زور هب  یاهتیلباق  ریاسو   hdmi تروپ ثوتئلب  تیلباق  یاراد  دنمشوه  ترامسا  4k ید یا  لا  چنیا  رگشیامن 82  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدنشورف  هدهعب  تست  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 

1101001010000228 زاین :  هرامش 
( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریدلگ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   G+ plus یتراجت مان   GTV-82KE821S لدم  in 82 زیاس  LED عون نویزیولت  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یاه هنیزه  هیلک  - زور هب  یاهتیلباق  ریاسو   hdmi تروپ ثوتئلب  تیلباق  یاراد  دنمشوه  ترامسا  4k ید یا  لا  چنیا  رگشیامن 82  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09126948955  - هلاسکی طرشو  دیق  یب  ضیوعت  ربتعم  تنامضو  یتناراگ  اب  تسا  رظندم  یناریا  یالاک  نیرتهب  - تسا هدنشورف  هدهعب  تست  لیوحت و  لمح و 

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

61022455-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: 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  77   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هیلک هیلک -- زور زور هبهب   یاهتیلباق   یاهتیلباق ریاسو   ریاسو   hdmihdmi تروپ   تروپ ثوتئلب   ثوتئلب تیلباق   تیلباق یاراد   یاراد دنمشوه   دنمشوه ترامسا   ترامسا 44kk یدید   یایا   لالا   چنیا   چنیا   8282 رگشیامن   رگشیامن هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع
تسا تسا هدنشورف   هدنشورف هدهعب   هدهعب تست   تست وو   لمح   لمح یاه   یاه هنیزه   هنیزه

7777

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

یرایتخب لاحمراهچ 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   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رالوس نز  کمشچ  غارچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001159000174 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8817653449 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  یوربور  تارادا - عمتجم  یناقلاط - راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33224485-038  ، 32244854-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250997-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یرایتخب لاحمراهچ 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   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946231 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نز کمشچ  غارچ  هیاپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001159000175 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8817653449 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  یوربور  تارادا - عمتجم  یناقلاط - راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33224485-038  ، 32244854-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250997-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رالوس رالوس نزنز   کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878

نزنز کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5946354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هداج  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روباشین ناتسرهش  هصلاخون  هد  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946414 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

** زاین دروم  تازیهجت  تسیل  تسویپ  رد  یتراظن +  نیبرود  ددع  ناوخ و 3  کالپ  نیبرود  ددع  دیرخ 1  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب  یم  یمازلا  داتس  رد  یراذگراب  اهب و  مالعتسا  گرب  ندومن  رپ 

1101095641000003 زاین :  هرامش 
روباشین ناتسرهش  یزکرم  شخب  هصلاخون  هد  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 
ددع  1 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
روباشین یوضر ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

* زاین دروم  تازیهجت  تسیل  تسویپ  یتراظن +  نیبرود  ددع  ناوخ و 3  کالپ  نیبرود  ددع  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
* یمازلا داتس  رد  یراذگراب  اهب و  مالعتسا  گرب  ندومن  رپ 

هژورپ نیا  صوصخ  رد  یراک  هموزر  یمازلا *)  لحم  زا  دیدزاب   * ) اجان هیدات   * بسک هناورپ  * یمازلا اه  هاگتسد  یتناراگ  هئارا 

9314933491 یتسپ :  دک  هصلاخ ،  ونهد  یاتسور  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43328987-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43328987-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هداج   هداج یگدننار   یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 8080

یتراظن یتراظن نیبرود   نیبرود ددع   ددع وو  33   ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود ددع   ددع   11 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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ناتسکات یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5946932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش نودب  یاه  مالعتسا  هب  ( تسویپ کرادم  قباطم  ) ناتسکاترهش حطس  یگدننار  ییامنهار و  یاهغارچ  یرادهگن  ظفح و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09121819794 .دوشیمن هدادرثا  بیترت  سردآ  سامت و 

1101005121000123 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  ناتسکات  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دادعت 13 دادعت : 

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

سردآ سامت و  هرامش  نودب  یاه  مالعتسا  هب  ( تسویپ کرادم  قباطم  ) ناتسکاترهش حطس  یگدننار  ییامنهار و  یاهغارچ  یرادهگن  ظفح و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09121819794 .دوشیمن هدادرثا  بیترت 

3481618135 یتسپ :  دک  ناتسکات ،  یرادرهش  ینیمخ - ماما  خ  ناتسکات ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35230701-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35230714-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود تبون  زاوها - هس  هقطنم  رد  فالع  دیهش  نابایخ  مهن و  لپ  یکیفارت  تازیهجت  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096213000029 زاین :  هرامش 

زاوها هقطنم 3  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا هارمه  هرامش  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  هیدات  هئارا 

6178615789 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  تلم  یوک  لایناد  یوربور  ینامیلس  رادرس  راولب  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34486130-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34486131-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس یگدننار   یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار یاهغارچ   یاهغارچ یرادهگن   یرادهگن وو   ظفح   ظفح ناونع : : ناونع 8282

مود مود تبون   تبون زاوها - - زاوها هسهس   هقطنم   هقطنم ردرد   فالع   فالع دیهش   دیهش نابایخ   نابایخ وو   مهن   مهن لپلپ   یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8383

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5947236 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریوصت شزادرپ  رامش  ددرت  ینابیتشپ  یرادهگن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001467000125 زاین :  هرامش 

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

ریوصت شزادرپ  رامش  ددرت  ینابیتشپ  یرادهگن و  دیرخ و  1 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ یمن  یسررب  یداهنشیپ  غلبم  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ ، اضما  رهم و  تسیاب  یم  تمیق  دروآرب  تاحفص  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  تمیق 

 . تسا دادرارق  کفنیال  ءزج  یمومع  طیارش 
.دوش یم  هتفرگ  همان  تنامض  دوش و  یم  ماجنا  دادرارق  داقعنا 

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

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

33366309-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ریوصت ریوصت شزادرپ   شزادرپ رامش   رامش ددرت   ددرت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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گرزب نارهت  قرش  یعامتجا  نیمات  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   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راد تومیر  یقرب  هرکرک  بصن  تخاس و   ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قبط 

1101090399000028 زاین :  هرامش 
نارهت قرش  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

راد تومیر  یقرب  هرکرک  بصن  تخاس و   ، دیرخ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  و  روتوم و )...  ) ناریا تخاس  تاعطق  هیلک 

یتناس هغیت 10 
ددرگیم لامعا  ینوناق  تاروسک  هیلک 

تسا یمازلا  همان  یفرعم  هئارا  اب  دیدزاب 

1914873341 یتسپ :  دک  کالپ 9 ،  ردص  لپو  یتعیرش  نابایخ  عطاقت  هیهلا  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22005413-021  ، 22639962-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22005149-021 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5946144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

148166 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاموتا ییوشک  برد  بصن  هیهت و  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/08/25 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط راد   راد تومیر   تومیر یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   تخاس   تخاس  ، ، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 8585

تاموتا تاموتا ییوشک   ییوشک برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز 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 07 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5946546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  ود  قباطم  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003002000671 زاین :  هرامش 

روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   3x3 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  ود  قباطم  کیتاموتا  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  نامزاس  داتس  - نارهت ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  بنج  - زارف یوک  زا  رتالاب   - دابآ تداعس  نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1981969961

24589252-021  ، 24589263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

24589277-021 :: 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

مق یتیاده  ییوکن  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5946862 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک ریمعتو  سیورس  زا  دعب  -3 دوش لاسراو  یراذگرابو  لیمکت  تسیل  تسویپ  تسیل  قبط  -2 دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  ههام  تخادرپزاب 4 کیتاموتا  یاه  برد 

1101090857000211 زاین :  هرامش 
مق یناقرف  یتیاده  ییوکنینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

قفا یایرد  انرد  هدننک  هضرع  عجرم   YET یتراجت مان  کیتاموتا  برد   SMD.2 لدم روسنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09127545837 سامت هرامش   . دوش ریمعتو  سیورس  ناتسرامیب  کیتاموتا  یاه  برد  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3715873355 یتسپ :  دک  یناقرف ،  یتیاده  یئوکن  ناتسرامیب  یناقلاط -  نابایخ  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37118254-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37211071-025 :: 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

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ودود   قباطم   قباطم کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 8787

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد   SMDSMD..22 لدم   لدم روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 8888

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5947311 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل ساسارب  یتسیاب  یلام  داهنشیپ  یانبمو  الاک  ملق  ناونع 1 تحت  تسویپ  تسیل  ساسارب  یکینورتکلا  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب تسویپ  ینف  تاصخشمو 

1101091378000256 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کف نمیا  نازاس  برد  هدننک  هضرع  عجرم   FAAC یتراجت مان   BOLLARD PAINTED لدم یکیرتکلا  تباث  دنب  هار  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک تفایرد  زا  سپ  هامود  ادودح  روتکاف  غلبم  تخادرپودشاب  یم  تکرش  نیا  ینف  ناسانشراک  یسرزاب  دیئاتو  تیور  هب  طونم  الاک  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  نینچمهدشاب  یم  ریذپ  ناکما 

6817783738 یتسپ :  دک  تیریدم ،  راولب  نمهب  نادیم 22  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33207815-066  ، 33208074-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33208074-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکینورتکلا یکینورتکلا دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001419000102 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینامرف دیشرف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   NSK-C5596UP-FA لدم رورس  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا یراذگ و  تمیق  هدش  جرد  تاعالطا  اب  قباطم  اقیقد  تسا / هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  زاوها و  رد  لیوحت  تسا / هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
(( رتسگارف یتناراگ   Maxron 2224 GP 10/100/100 تسارح چیئوس  )))) دوش

6155815547 یتسپ :  دک  موس ،  هکلف  بنج  - یبرغ نهیم  نابایخ  - سراپنایک زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33384907-061  ، 33384908-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33384895-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 9090

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دکناریا  - لیذ تاصخشم  اب  هتسبرادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005116000166 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  نارایماک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

نارایماک رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع دادعت 6  هب   DS-2cd2143 G2-IU لدم ماد  یلخاد  نیبرود  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع دادعت 8  هب   DS-2CD266G2-IZS لسکیپاگم فارطا 6 نیبرود  -2

DS9632NI-I8 لدم تیابارت  دراه 10  تیلباق 8  اب  لاناک  ریوصت 32  یزاس  هریخذ  هاگتسد  - 3
EXos 10 Tb لدم ددع  دادعت 8  هب  تیابارت  دراه 10  - 4

6631648855 یتسپ :  دک  یرفظم ،  مهدا  هار  راهچ  یبویا  نیدلا  حالص  نابایخ  نارایماک ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35533284-087  ، 35522610-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35522625-087 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt26-0020525 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946166 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام هتسبرادم و  نیبرود  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191

روتینام روتینام وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292
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نایسراپ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NDP-7512-Z30K لدم شوب  هکبش  تحت  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050170000001 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یدنبواگ ) ) نایسراپ یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
NDP-7512-Z30K لدم شوب  هکبش  تحت  هتسبرادم  نیبرود  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7977164751 یتسپ :  دک  نایسراپ ،  یرادرهش  ینیمخ  ماما  نابایخ  نایسراپ  ناتسرهش  ناگزمره -  نایسراپ ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44622010-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44622130-076 :: 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

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

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

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

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

5946198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NDP-7512 -Z30KNDP-7512 -Z30K لدم   لدم شوب   شوب هکبش   هکبش تحت   تحت هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9393

رژراش رژراش یملق -  -  یملق ژراش   ژراش لباقریغ   لباقریغ یرتاب   یرتاب پوکسورکیم -  -  پوکسورکیم نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ هسهس   یموینیمولآ -  -  یموینیمولآ هیاپ   هیاپ هسهس   لانرتسکا -  -  لانرتسکا کسید   کسید دراه   دراه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یساکع یساکع نیبرود   نیبرود زنل   زنل لیدبت   لیدبت یملق -  -  یملق یرطاب   یرطاب

9494
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یتسویپ  لیاف  تسیل  قبط  دک  ناریا  ندوب  هباشم  هب  هجوت  اب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زور یلا 60  یرابتعا 45  تخادرپ 

1101096102000884 زاین :  هرامش 
نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

گربدنت یتراجت  مان   RDX internal drive لدم  TB 1 تیفرظ  SATA interface لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   AC L200 لدم یساکع  نیبرود  یرتاب  رژراش  الاک :  مان 

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

ایرآ توص  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   FDA-ME1AM لدم یساکع  نیبرود  زنل  لیدبت  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
اتکی ناروآ  راک  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PHILIPS یتراجت مان   SCB1205NB/12 لدم یملق  مین  یملق و  یرطاب  رژراش  الاک :  مان 

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

تراجت ناس  لیگ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   R6P-AA لدم یملق  ژراش  لباق  ریغ  یرتاب  الاک :  مان 
ددع 16 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یعجشا رایماک  هدننک  هضرع  عجرم   HUND WETZLAR یتراجت مان  لدم 0190079  پوکسورکیم  نیبرود  هیاپ  هس  الاک :  مان 

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

ینیسح اضردمحمدیس  هدننک  هضرع  عجرم   WITTNER یتراجت مان   YP-301 لدم یموینیمولآ  هیاپ  هس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017095-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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نادهاز یللملا  نیب  هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946488 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادهاز هاگدورف  یریوصت  تراظن  هژورپ  یارجا  تهج  مزاول  نرود و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003860000032 زاین :  هرامش 
نادهاز یللملا  نیب  هاگدورف  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هزورپ 1 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراددیاب هدننک  نیمات  ، تسویپ تسیل  قبط  نادهاز  هاگدورف  یریوصت  تراظن  هژورپ  یارجا  تهج  مزاول  هارمه  هب  نرود  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  تسویپ  کرادم  یرازگراب  وداتدشاب  یعامتجا  هافروراک  نواعت  ترازوزا  یدنب  هبترربتعم  یهاوگ  ینمیا و  تیحالصداتربتعم  همانیهاوگ 

9815959376 یتسپ :  دک  نادهاز ،  هاگدورف  یرهطم -  راولب  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33213730-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33213730-054 :: 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

جدننس هاگدورف   :: 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 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5946620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  زقس  هاگدورف  یریوصت  تراظن  زکرم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001516000019 زاین :  هرامش 

جدننس هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  زقس  هاگدورف  یریوصت  تراظن  زکرم  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616893361 یتسپ :  دک  جدننس ،  هاگدورف  هاشنامرک  - جدننس هداج  یادتبا  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31198404-087  ، 33785943-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33785943-087 :: 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

هاگدورف هاگدورف یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا تهج   تهج مزاول   مزاول وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595

هاگدورف هاگدورف یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن زکرم   زکرم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9696
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روشک یشزرو  نکاما  یرادهگن  هعسوت 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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هعسوت  تکرش  هتسب  یاهنیبرود  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001091000164 زاین :  هرامش 

روشک یشزرو  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یشزرو ،  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  تکرش  - بالقنا یشزرو  هعومجم  - امیس ادص و  بنج  - شیاین نابایخ  - رصعیلو خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1995614111 یتسپ : 

23079287-021  ، 23079102-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22028081-021 :: 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 حرش   حرش هعسوت   هعسوت تکرش   تکرش هتسب   هتسب یاهنیبرود   یاهنیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 9797
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مج رجف  زاگ  شیالاپ  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 13 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946907 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  تاقلعتم  هارمه  هب  هکبش  تحت  یلخاد  تباث  ماد  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092273000445 زاین :  هرامش 

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV-CF294E لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا   BANDR یتراجت مان   OPS1050.1 لدم  V 24 ژاتلو  DC هیذغت عبنم  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
ماتیپس هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایوپ  هزاس  ماتیپس  هدنزاس  عجرم   S-IPE4600F-DSFP لدم یتعنص  تروپ   POE 4 هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 

ایوپ هزاس 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ تسویپ  مدع  تروص  رد  ددرگ -–  هعلاطم  تقدب  هدش  تسویپ  مالعتسا  طیارش  تاصخشم و  مرف  دشاب  - یم  هباشم  یباختنا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  ددرگ - یم  دودرم  داهنشیپ  یلام ،  ینف و 

7556154864 یتسپ :  دک  مج ،  هاگشیالاپ  مج  رهشوب  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36264098-071  ، 31682978-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36264098-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   هکبش   هکبش تحت   تحت یلخاد   یلخاد تباث   تباث ماد   ماد نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9898
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5946989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/13 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
nexans کرام تروپ 24  دادعت  نیبرود  لنپ  چپ  ناونع : 

14013283 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/20 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه هاگدورف   :: 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   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5947316 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

nexansnexans کرام   کرام تروپ  2424   تروپ دادعت   دادعت نیبرود   نیبرود لنپ   لنپ چپچپ   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 9999

تازیهجت تازیهجت هارمه   هارمه هبهب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 100100
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لیاف ام  کالم  هدش و  هدافتسا  هباشم  دک  زا  یتسویپ .  لیاف  تاصخشم  قبط  تازیهجت  هارمه  هب  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  یتسویپ 

1101001517000013 زاین :  هرامش 
نادمه هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

شراو نازاس  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم  دیراورم  یتراجت  مان  راد  حرط  موفوتسالپ   A4 زیاس سکاب  لیاف  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
سیمارپ یتراجت  مان   NS2300N لدم  TB 4 تیفرظ  smart stor لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   BROCADE BLADE SYSTEM 4/12 SAN SWT UPG LTU لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط  LSZH راددلیش یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 3130 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MOBOTIX یتراجت مان   M12 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 61 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 25 لوط  mm 16 رطق یسکلف  سنج  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 

ددع 700 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دریگ یم  تروص  ینف  هیدات  نادمه و  هاگدورف  لحم  رد  الاک  لیوحت  زا  دعب  یدقن  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6513939651 یتسپ :  دک  نارهت ،  هداج  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32569026-081  ، 32569001-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32569004-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هوکزوریف نامیس  یدیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FIKCC-363-1314 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401-08-30هرامش عورش 22-08-1401  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5947560 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DH-IPC-HFW2837TP-ZS-S2 ینف :  تاصخشم   - BULLET تلاب لدم   - Dahua اوهاد دنرب :  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هکبش تازیهجت  رتویپماک و  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتراظن5946414 نیبرود  ددع  ناوخ و 3  کالپ  نیبرود  ددع  هحفص 53)دیرخ 1  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ریوصت5947236 شزادرپ  رامش  ددرت  ینابیتشپ  یرادهگن و  هحفص 53)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5945881(cctv  ) هتسب رادم  یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاس  ریز  هژورپ  یارجا  رب  هحفص 16)تراظن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5947486 یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاسریز  هژورپ  یارجا  رب  تراظن  دیدجت  هژورپ 
ردانب ( CCTV)

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) itsits  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

DH- IPC-HFW2837TP-ZS-S2DH- IPC-HFW2837TP-ZS-S2 ینف :  :  ینف تاصخشم   تاصخشم  -  - BULLETBULLET تلاب   تلاب لدم   لدم  -  - DahuaDahua اوهاد   اوهاد دنرب :  :  دنرب ناونع : : ناونع 10 110 1
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناسارخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

cmt 16-401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

khpc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Khorasan Petrochemica.company (KHPC) is planning to allocate a part of its Crystal Melamine product in spot form to

interested reputabl.companies active in Melamine market. Therefore,we would like to invite you to submit your
.mos.competitive proposal based on below conditions not later than 08:00 on Saturday,19 November 2022,A.M. Tehran time

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:Address :: سردآ سردآ
Copy of certificate of incorporation 2- Copy of CEO's Passport - 1

Offered price,PMT
(USD/MT)

,Dear Sirs/Madams

As we are going t.complete our customers` information,please fill out the form bellow and send it along with the following
:documents

FCA:Date:12 November. 2022
No:401/CMT 16

:FOB
:Nationality:City

Factory Address:17 Km Bojnourd,Shirvan Road
P.O Box:1413

2443523 583 98 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2443528-583 998 :: سکف :: E-mail:sales@khpc.irسکف لیمیا لیمیا

its :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5947092Crystal Melamine(70 هحفص )  itsits

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) wimwim  " " 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

طخرب5945910 ریواصت  لاسرا  ینابیتشپ WIM و  یرادهگن و  ریمعت و  یرازفا ,  مرن  هتسب  دیرخ 
روحم تکرح  لاح  رد  نیزوت  هناماس 

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

Crystal MelamineCrystal Melamine ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   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  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزادنا5945900 هار  بصن و  یراذگ و  هلول  یشک و  لباک  ینک و  یپ  قیرح و  مالعا  تازیهجت  دیرخ 
قیرح مالعا  متسیس 

هحفص 32) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5946021( تسویپ لیاف  هب  دوش  عوجر  روتکتد (  هحفص 32)عاونا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتراظن5946414 نیبرود  ددع  ناوخ و 3  کالپ  نیبرود  ددع  هحفص 53)دیرخ 1  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریوصت5947236 شزادرپ  رامش  ددرت  ینابیتشپ  یرادهگن و  هحفص 53)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " 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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مج رجف  زاگ  شیالاپ  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 16 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ یاهب  مالعتسا  حرش  اب  قباطم  دیرخ  راجفنا .....  دض  دود  هیلخت  نف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092273000446 زاین :  هرامش 

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
PRODEK یتراجت مان   AIR AKD - F300/2H لدم تعاس  ود  ات  هجرد  قیرح 300  هب  مواقم  دود  هیلخت  تاجن  دادما و  گنیکراپ  نف  هیوهت  هاگتسد  الاک :  مان 

انرآ نابآ  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   PRODEK هدنزاس عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاهب مالعتسا  حرش  اب  قباطم  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تسیابیم  هدنشورف  دشابیم  یضرف  هناماس  رد  هدش  تبث  یالاک  حرش  دک و  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن .  یراذگراب  هناماس  رد  تسویپ 

07731682588  : سکفلت یقداص  دیرخ :  رومام 

7556154864 یتسپ :  دک  مج ،  هاگشیالاپ  مج  رهشوب  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31682588-077  ، 31682978-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36264098-071 :: 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

یزادنا5945900 هار  بصن و  یراذگ و  هلول  یشک و  لباک  ینک و  یپ  قیرح و  مالعا  تازیهجت  دیرخ 
قیرح مالعا  متسیس 

هحفص 32) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رد5945918 رقتسم  یاه  هاگنامرد  اهارسنامهم و  اه و  پمک  قیرح  نالعا  یاه  متسیس  ریمعت 
یتایلمع یاهدحاو 

هحفص 10) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5945952(FEED  ) یتامدقم تاعلاطم  تهج  هرواشم  تامدخ  ماجنا  روظنم  هب  رواشم  هحفص 10)باختنا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5946021( تسویپ لیاف  هب  دوش  عوجر  روتکتد (  هحفص 32)عاونا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5946204 - دنامسپ یرادهگن  هاگیاج  یزاسهب  یتشادهب -  یاهسیورسو  هیوهت  متسیس  یزاسهب 
قیرح ءافطاو  مالعا  متسیس  یزادناار  بصن و  زکرم -  هنایلاس  یشاپمس 

هحفص 32) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5946478 افطا  تایلمع  تامدخ  ماجنا  یناسنا  یورین  هحفص 10)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

دود دود هیلخت   هیلخت تاجن   تاجن وو   دادما   دادما گنیکراپ   گنیکراپ نفنف   هیوهت   هیوهت هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 103103

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

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

دود5947289 هیلخت  تاجن  دادما و  گنیکراپ  نف  هیوهت  هحفص 10)هاگتسد  قیرح  ( قیرح

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

یاه5947420 هاگنامرد  اهارسنامهم و  اهپمک و  قیرح  نالعا  یاه  متسیس  ریمعت  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
تفن تکرش  یتایلمع  یاهدحاو  رد  رقتسم 

هحفص 10) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یفرصم5947442 بآ  عوبطم و  هیوهت  یشیامرگ ، یشیامرس ، یاهمتسیس  یرادهگن  ریمعت و  یربهار ،
ءافطا متسیس  زاگ و  هکبش  اهنامتخاس ،

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5946155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد کی  ءاقترا  تهج  یبناج  تاموزلم  رازفا و  مرن  رازفا و  تخس  متسیس  هارمه  هب  یژولویدار  روتکتد  ددع  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
shimadzu دنرب لاتیجید  هب  گولانآ  یژولویدار 

1101094897002386 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

بط رازبا  هدننک  هضرع  عجرم   EXAMION هدنزاس عجرم  یژولویدار  هاگتسد  دربراک   DR-1417-600 لاتیجید هب  گولانآ  یژولویدار  یاقترا  لماک  روتکتد  الاک :  مان 
نامسآ

تس 2 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هدهاشم  تسویپ  ینف  تاصخشم  تسا - یمازلا  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032165-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس متسیس   متسیس هارمه   هارمه هبهب   یژولویدار   یژولویدار روتکتد   روتکتد ددع   ددع ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 104104

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راد رتلیف  یسفنت  کسام  کسام ،  رتلیف  هدروارف ،  دض  شکتسد  قرب ،  قیاع  شکتسد  یمرچ ،  فک  شکتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092638000165 زاین :  هرامش 

راهباچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ایمیک درخ  هدننک  هضرع  عجرم   ENHA هدنزاس عجرم  لدم 7320  ضیوعت  لباق  رتلیف  اب  یتعنص  جیرتراک  ود  تروص  مین  یسفنت  کسام  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

یناخلق رفعج  هدننک  هضرع  عجرم   3M یتراجت مان  لدم 6-6001  ینمیا  کسام  رتلیف  الاک :  مان 
ددع 80 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم   TAHA یتراجت مان  یتفج  ینولیان 10  هتسب   LT1 لدم زیاس  یرف  یمرچ  سنج  یترارح  قیاع  یسدنهم  هداس  فک  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

نیپساک نمیا  سرگاز  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نیپساک  نمیا  سرگاز 
هتسب 58 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
ارس رازبا  هدننک  هضرع  عجرم   ABZ یتراجت مان  یتفج  هتسب 1  گرزب  زیاس  دیسا  دض   PVC زمرق یتعنص  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 87 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

SZ MV لدم دادما  لمعلاروتسد  + تاجن یاصع  + قیاع شکتسد  + قیاع هیاپ  راهچ  + قرب ژاتلو  روتکتد  تایوتحم  قرب  قیاع  ینمیا و  تازیهجت  تس  الاک :  مان 
کیرتکلا دیشفا  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   SOFAMEL هدنزاس عجرم   SOFAMEL یتراجت مان  یتس  هتسب 1   VOLTAGE

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

راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  زور  تخادرپ 60  ینامز  هزاب  هدوب و  یضاقتم  رابنا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9971617614 یتسپ :  دک  راهباچ ،  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش  - دایصراولب - راهباچ راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35339772-054  ، 35339986-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35339771-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد رتلیف   رتلیف یسفنت   یسفنت کسام   کسام کسام ،  ،  کسام رتلیف   رتلیف هدروارف ،  ،  هدروارف دضدض   شکتسد   شکتسد قرب ،  ،  قرب قیاع   قیاع شکتسد   شکتسد یمرچ ،  ،  یمرچ فکفک   شکتسد   شکتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 105105

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094897000025 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5947494 :: هرازه هرازه :: 1401/09/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد کی  ءاقترا  تهج  یبناج  تاموزلم  رازفا و  مرن  رازفا و  تخس  متسیس  هارمه  هب  یژولویدار  روتکتد  ددع  ود  یزادناهار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هریدم  تأیه  هسلج  خروم 10/08/1401  هرامش 654  زوجم  قبط  یرادربریوصت  شخب   shimadzu دنرب لاتیجید  هب  گولانآ  یژولویدار 

نارهت  تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
کی ءاقترا  تهج  یبناج  تاموزلم  رازفا و  مرن  رازفا و  تخس  متسیس  هارمه  هب  یژولویدار  روتکتد  ددع  ود  یزادناهار  بصن و  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

هریدم تأیه  هسلج  خروم 10/08/1401  هرامش 654  زوجم  قبط  یرادربریوصت  شخب   shimadzu دنرب لاتیجید  هب  گولانآ  یژولویدار  هاگتسد 

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

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم 
16:00 تعاس : 1401/10/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دالیم ناتسرامیب  تمه ، هارگرزب  نارهت ،  ، 1449614531 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

یزادنا5945900 هار  بصن و  یراذگ و  هلول  یشک و  لباک  ینک و  یپ  قیرح و  مالعا  تازیهجت  دیرخ 
قیرح مالعا  متسیس 

هحفص 32) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5946021( تسویپ لیاف  هب  دوش  عوجر  روتکتد (  هحفص 32)عاونا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رازفا5946155 مرن  رازفا و  تخس  متسیس  هارمه  هب  یژولویدار  روتکتد  ددع  ود  هحفص 74)دیرخ  روتکتد  ( روتکتد

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

5947475 ، کسام رتلیف  هدروارف ،  دض  شکتسد  قرب ،  قیاع  شکتسد  یمرچ ،  فک  شکتسد  دیرخ 
راد رتلیف  یسفنت  کسام 

هحفص 74) روتکتد  ( روتکتد

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

گولانآ5947494 یژولویدار  هاگتسد  ءاقترا  تهج  یژولویدار  روتکتد  ددعود  یزادنا  هار  بصن و  ، هحفص 74)دیرخ روتکتد  ( روتکتد

گولانآ گولانآ یژولویدار   یژولویدار هاگتسد   هاگتسد ءاقترا   ءاقترا تهج   تهج یژولویدار   یژولویدار روتکتد   روتکتد ددعود   ددعود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 106106

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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " 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

کیتاموتا5946862 برد   SMD.2 لدم یاهمتسیسروسنس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 57) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947050 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دکناریا  تسویپ -  ینف  تاصخشم  تساوخرد و  اب  قباطم  یتعنص -  کر  ریگدزد و  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091556000081 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفاراولد یتعنص  یاهزاگ  هدننک  هضرع  عجرم   P-C RACK یتراجت مان   847B-X RACK-P-C لدم یزلف  کر  الاک :  مان 
ددع 37 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
ریبدت انیب  ناشیدنا  ریصب  هدننک  هضرع  عجرم  ریبدت  انیب  ناشیدنا  ریصب  هدنزاس  عجرم  لاوریاف  یتراجت  مان   F10 لدم رادشه  تقرس  دض  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 37 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تکرشتسارح  دحاو  دات  هب  طونم  تسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  هدنرب  زا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  دصقم  رد  لیوحت  لمح و  هنیزه 

.دشاب یم  ناتسلگ  ناتسا  ناگدنشورف  اب  تیولوا 
دوش لیوحت  بسانم  یدنب  هتسب  ملاس و  دیابالاک 

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

ریگدزد  :: 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

تسویپ5947050 ینف  تاصخشم  تساوخرد و  اب  قباطم  یتعنص -  کر  ریگدزد و  هاگتسد  هحفص 77)دیرخ  ریگدزد  ( ریگدزد

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   تساوخرد   تساوخرد اباب   قباطم   قباطم یتعنص -  -  یتعنص کرکر   وو   ریگدزد   ریگدزد هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 107107
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نارهت ناتسا  رد  نایئاتسور  نازرواشک ، یعامتجا  همیب  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5946409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لدم 18135  canon یساکع نیبرود  زنل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093209000027 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  نایئاتسور  نازرواشک  یعامتجا  همیب  قودنص  هدننک :  رازگرب 
لدم 18135  canon یساکع نیبرود  زنل  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
1 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
جرک زربلا ،  لیوحت :  لحم 

لدم 18135  canon یساکع نیبرود  زنل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1574844514 یتسپ :  دک  کالپ 170 ،  تسپ -  هرادا  بنج  زاریش -  راهب  نابایخ  یادتبا  - ریت تفه  نادیم  نارهت -  ناتسا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84680000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88325226-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپنادند هدکشناد   :: 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   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946987 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یدعب  هس  یکشزپنادند  لاتند  پوکسورکیم  ویدیو  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030539000065 زاین :  هرامش 

یکشزپنادند هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  یدعب  هس  یکشزپنادند  لاتند  پوکسورکیم  ویدیو  هاگتسد  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگ 18 - دشابیم مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  شزما  بصن و  لاسرا و   . یربراب هنیزه  - یکشزپ تازیهجت  لک  هرادا  زا  تادراو  ای  دیلوت  زوجم  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تسیل  قبط  مامت و  لاس  شورف 10 زا  سپ  تامدخ  - یزادنا هار  بصن و  نامز  زا  ههام 

6713954658 یتسپ :  دک  یکشزپنادند ،  هدکشناد  تسپ  هرادا  یوربور  یتعیرش.هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37274827-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37277164-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1813518135 لدم   لدم   canoncanon  یساکع یساکع نیبرود   نیبرود زنل   زنل دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 108108

یدعب یدعب هسهس   یکشزپنادند   یکشزپنادند لاتند   لاتند پوکسورکیم   پوکسورکیم ویدیو   ویدیو هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 109109
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لیبدرا یرادرهش   :: 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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ژارتمو تاصخشم  قبط  نیعرس  هداج  لواو  ناغم  هداج  یادتبا  رد  عقاو  یرادرهش  کیفارت  یتراظن  نیبرود  هب  یناسر  ورین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ

1101005315000186 زاین :  هرامش 
لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
رتم 1 دادعت : 

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

هدهعرب تاروسک   - ددرگ یراذگراب  تیحالصو  تمیق  داهنشیپ  هکرب   - دشابیم یناسر  ورین  هبتر  نتشاد  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  تیحالص  عون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دادرارق  تروصب  ارجا   - دشابیم هدنرب 

5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یرادرهش  شزرو -  نادیم  هب  هدیسرن  ریت -  یس  نابایخ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234648-045  ، 33234264-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EOS 90D CANON لاتیجید یساکع  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000510 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یلضفا سابعلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   CANON یتراجت مان   EOS 50D لاتیجید یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  ناگزمره  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سابعردنب  لیوحت  لحم  هدننک و  نمات  هدهع  هب  لاسرا  لمح و  هنیزه   :: 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

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیفارت کیفارت یتراظن   یتراظن نیبرود   نیبرود هبهب   یناسر   یناسر ورین   ورین ناونع : : ناونع 1101 10

EOS 90D EOS 90D CANONCANON  لاتیجید لاتیجید یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  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   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکژورپ اتید  رتلیف  نوفورکیم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004010000254 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  روتکژورپ  اتید  رتلیف  نوفورکیم و  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
شرافس  1 دادعت : 

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

یبتک دات  روکذم و  تادهعت  ماجنا  ، الاک لیوحت  زا  سپ  هام  کی  قوف  غلبم  هیوست  هدوب و  هدنشورف  هدهع  هب  ...و  لقن  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  ماجنا  نامزاس  نیا  ناسانشراک 

1135931496 یتسپ :  دک  هرامش 213 ،  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64464220-021  ، 64463819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736986-021 :: 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

5945881(cctv  ) هتسب رادم  یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاس  ریز  هژورپ  یارجا  رب  هحفص 16)تراظن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5946045 رادم  نیبرود  هحفص 60)چیئوس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود5946099 یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یمومع  هصقانم  ناوخارف  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
هتسبرادم

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5946115 نیبرود  هحفص 60)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

روتینام5946166 هتسبرادم و  نیبرود  هحفص 60)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5946185NDP-7512-Z30K لدم شوب  هکبش  تحت  هتسبرادم  هحفص 60)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5946198 - پوکسورکیم نیبرود  هیاپ  هس  یموینیمولآ -  هیاپ  هس  لانرتسکا -  کسید  دراه  دیرخ 
یساکع نیبرود  زنل  لیدبت  یملق -  یرطاب  رژراش  یملق -  ژراش  لباقریغ  یرتاب 

هحفص 60) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید رتلیف   رتلیف وو   نوفورکیم   نوفورکیم ناونع : : ناونع 1121 12
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لدم 594640918135  canon یساکع نیبرود  زنل  هحفص 16)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

یتراظن5946414 نیبرود  ددع  ناوخ و 3  کالپ  نیبرود  ددع  هحفص 53)دیرخ 1  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هاگدورف5946488 یریوصت  تراظن  هژورپ  یارجا  تهج  مزاول  نیبرود و  هحفص 60)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5946900 حرش  هعسوت  تکرش  هتسب  یاهنیبرود  هحفص 60)ینابیتشپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5946907 حرش  قباطم  تاقلعتم  هارمه  هب  هکبش  تحت  یلخاد  تباث  ماد  هحفص 60)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یدعب5946987 هس  یکشزپنادند  لاتند  پوکسورکیم  ویدیو  هحفص 16)هاگتسد  نیبرود  ( نیبرود

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

5946989nexans کرام تروپ 24  دادعت  نیبرود  لنپ  چپ  هحفص 60)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کیفارت5947020 یتراظن  نیبرود  هب  یناسر  هحفص 16)ورین  نیبرود  ( نیبرود

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

5947131EOS 90D CANON لاتیجید یساکع  هحفص 16)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

تازیهجت5947316 هارمه  هب  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 60)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

روتکژورپ5947325 اتید  رتلیف  هحفص 16)نوفورکیم و  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم5947486 یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاسریز  هژورپ  یارجا  رب  تراظن  دیدجت  هژورپ 
ردانب ( CCTV)

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  " " 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

روتکژورپ5947325 اتید  رتلیف  هحفص 16)نوفورکیم و  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   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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کباب رهش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005616000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945891 :: هرازه هرازه :: 1401/09/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس  هریخذ  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  کبابرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

زاس  هریخذ  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
25,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,300,000,000 نیمضت :  غلبم 

.ددرگ  هرامش  خیرات و  یرادرهش  هناخریبد  رد  لاسرا و  یرادرهش  سردآ  هب  تاکاپ  ییاشگزاب  خیرات  زا  لبق  یکناب  همان  تنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 
12:00 تعاس : 1401/12/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کبابرهش یرادرهش  یرادا  نامتخاس  اروش ،  نادیم  کبابرهش ،  ناتسرهش  نامرک ،  ناتسا   ، 7751811177 یتسپ :  دک  کباب ،  رهش  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  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 06 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946662 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش نیکشم  نالبس  هقطنم  الاب  هب  لدم 1985 نت  لاقثارج 25 نیمات   _ تایلمع حتف  85 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(09168159953-09163134339-06134140722  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ 

1101093985006218 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
رهش نیگشم  رهش :  لیبدرا ،  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

زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 113113

نتنت 2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1141 14
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  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 06 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش نیکشم  نالبس  هقطنم  الاب  هب  لدم 1985 نت  لاقثارج 25 نیمات  _ تالایس حتف  85 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(09168159953-09163134339-06134140722  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ 

1101093985006220 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
رهش نیگشم  رهش :  لیبدرا ،  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

لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946781 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  یتسویپ (  لیاف  قبط  تاقلعتم  اب  جیروتسا  نس  ای  زاس  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001440000108 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   VTrak J630SDPE لدم زاس  هریخذ  هاگتسد  دربراک   dual controller زاس هریخذ  الاک :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لیبدرا  هاگدورف  لحم  ات  لمح  هیارک  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا هناماس  رد  ینف  تاصخشم  جرد  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 

.دیئامن لصاح  سامت  یفطل  سدنهم  یاقآ  هرامش 04531456100  اب  مالقا  صوصخ  رد  ینف  لاوس  هنوگ  ره  تهج 

5618181476 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  هاگدورف  نامداد  دیهش  هارگرزب   14 رتمولیک لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31458408-045  ، 31458000-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31455000-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نتنت 2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 115115

 ( ( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یتسویپ (  (  یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم اباب   جیروتسا   جیروتسا نسنس   ایای   زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1161 16

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947148 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنومن زا  دیدزاب  هاگتسد  دادعت 2 هنومن  قبط  کاینومآ  زاگ  روسرپمک  نغور  ندرک  کنخ  دربراک   shell and tube یترارح لدبم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  یمازلا  هاگتسد 

1101091319000113 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

HANGZHOU YIXIN NEW MATERIAL هدنزاس عجرم   FAN0314 لدم کاینومآ  زاگ  ندرک  کنخ  دربراک   shell and tube یترارح لدبم  الاک :  مان 
نانمس میدس  تانبرک  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   COMPANY

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

ناتسراهب رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عمتجم کراصح  کرهش  یوربور  هواس  نارهت  هداج  24 رتمولیک هاگتسد  لحم  سردآ  یلا 16 ) تعاس 8   ) یزابهش سامت 09356522109  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز نیما  دهش  هناخدرس  رابنا و 

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56679050-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ مولع  ثداوح  تیریدم  یناتسرامیب و  شیپ  سناژروا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
رهشناریا

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947206 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کاینومآ کاینومآ زاگ   زاگ روسرپمک   روسرپمک نغور   نغور ندرک   ندرک کنخ   کنخ دربراک   دربراک   shell and tubeshell and tube یترارح   یترارح لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 1171 17

 ( ( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم یرتویپماک (  (  یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 118118
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رایاسآ متسیس  یزادنا  هار  تهج  رهشناریا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ثداوح  تیریدمو  یناتسرامیب  شیپ  سناژروا  یارب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093185000009 زاین :  هرامش 

رهشناریا یکشزپ  مولع  ثداوح  تیریدم  یناتسرامیب و  شیپ  سناژروا  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   AOC یتراجت مان   E2236VWA لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ایوج زرو  هداد  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان  لدم 2212  هکبش  تحت  زاس  هریخذ  رورس  الاک :  مان 

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

نایناریا تراجت  ماشرآ  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   ION یتراجت مان   RECORD 2 PC لدم  mp3 هب گولانآ  لدبم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
تنیط کاپ  کباب  هدننک  هضرع  عجرم   DATIS هدنزاس عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   DATIS یتراجت مان   B606 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

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

جنیا 21 روتینام هاگتسد  دشابیم 8 هباشم  اهدک  ناریاانمض  - رایاسآ متسیس  یزادنا  هار  تهج  رهشناریا  یناتسرامیب  شیپ  سناژروا  یارب  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09159484032 سامت هرامش  یتسویپ  تسیل  قبز  تاصخشم  الاک  لیوحت  رادعب  زور  تخادرپ 45 خیرات  دشابیم  حیحص  چنیا  LED49 روتینام هاگتسد  و1

9916713111 یتسپ :  دک  ناریا ،  ناتسرامیب  بنج  یدارم  دیهش  نابوتا   5 رتمولیک رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37213539-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37213539-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5947296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شکتسد تسد  یرساترس 3 زاگ  دض  سابل  ددع -  دادعت 12  تسویپ  هنومن  قبط  هطوبرم  رتلیف  اب  رادرتلیف  تروص  مامت  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  تبث  هباشم  دک  تفج  زاگدض 3

1101091319000114 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نمیا هدننک  هضرع  عجرم  کیزکم  هدنزاس  روشک   HONEYWELL هدنزاس عجرم  لدم 54201  زیاس  یرف  دیسا  دض  یا  هشیش  تروص  مامت  یسفنت  کسام  الاک :  مان 
سراپ تعنص 

ددع 18 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ناتسراهب رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( یلا 16 تعاس 8   ) یزابهش سامت 09356522109  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56679050-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاس5945891 هریخذ  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 81)هصقانم  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

نت5946662 لاقثارج 25 هحفص 81)نیمات  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

نت5946665 لاقثارج 25 هحفص 81)نیمات  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یم5946781 هباشم  دک  ناریا  یتسویپ (  لیاف  قبط  تاقلعتم  اب  جیروتسا  نس  ای  زاس  هریخذ  هاگتسد 
 ( دشاب

هحفص 81) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

کاینومآ5947148 زاگ  روسرپمک  نغور  ندرک  کنخ  دربراک   shell and tube یترارح هحفص 81)لدبم  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

5947206 ( تسویپ تسیل  قباطم  یرتویپماک (  تازیهجت  هحفص 81)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

زاگدض5947296 شکتسد  یرساترس -  زاگ  دض  سابل  هطوبرم  رتلیف  اب  رادرتلیف  تروص  مامت  هحفص 81)کسام  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تازیهجت5947316 هارمه  هب  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 60)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

زاگدض زاگدض شکتسد   شکتسد یرساترس -  -  یرساترس زاگ   زاگ دضدض   سابل   سابل هطوبرم   هطوبرم رتلیف   رتلیف اباب   رادرتلیف   رادرتلیف تروص   تروص مامت   مامت کسام   کسام ناونع : : ناونع 1191 19
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکینورتکلا5947311 دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 57) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ZOOM H 6 BLACK ادص ردروکر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004552 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناگرهم زارف  دنورآ  هدننک  هضرع  عجرم   ZOOM یتراجت مان   H لدم  GB 1 ادص طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دنیامن تسویپ  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسیابیم  ناگدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگ یمن  تروص  شرافس  هدنشورف  طسوت  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد 

.ددرگ تیاعر  تسویپ  لیاف  قبط  هصقانم  رد  روضح  طیارش  یاه  لمعلاروتسد 
j.dashti@pogc.ir لیمیا سامت 02183768259  نفلت 

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

83768259-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ردروکر  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5946873ZOOM H 6 BLACK ادص هحفص 87)ردروکر  ردروکر  ( ردروکر

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ZOOM H 6  BLACKZOOM H 6  BLACK  ادص ادص ردروکر   ردروکر ناونع : : ناونع 120120
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مهن هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / 12 زاف مهن  هاگشیالاپ   ( HP SERVER & HP RAM  ) رورس یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  ددع  مالقا 40  هب  متیآ و  ود  یاراد 

1101097587000156 زاین :  هرامش 
مهن هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

دیشمج تخت  ناروآ  الاک  لین  یدیلوت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HP SERVER یتراجت مان   DL360 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / 12 زاف مهن  هاگشیالاپ   ( HP SERVER & HP RAM  ) رورس یکدی  تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  الاک  تیکیفیترس  هئارا 

.دشاب یم  یمازلا  ههام  یتناراو 12  یتناراگ و  هئارا 

7511893651 یتسپ :  دک  مهن ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم.ناگنک  رهشوب - ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31463715-077  ، 31463692-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31463370-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمطاف رتکد  ینامرد  یشزومآ و  زکرم   :: 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 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5945968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یتسویپ  طیارش  تاصخشمو و  تسیل  قبط  رورس  دراه  مر و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003891000135 زاین :  هرامش 

یمطاف رتکد  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   10600R لدم  GB 16 تیفرظ هنایار  رورس  مر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5614733369 یتسپ :  دک  یتخت ،  مویداتسا  بنج  رمحا  لاله  یتعیرش خ  نادیم  لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33233031-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232670-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 12 112 1

یتسویپ یتسویپ یتسویپ   یتسویپ طیارش   طیارش وو   تاصخشمو   تاصخشمو تسیل   تسیل قبط   قبط رورس   رورس دراه   دراه وو   مرمر   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 122122

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

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

زا 128 ھحفص 88 
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زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5946529 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  مالعتسا  داتسا  یرازگراب 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  یرازگراب 
دشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

رورس مر  ددع  مالعتسا 20 
1101095158000072 زاین :  هرامش 

زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  . HPE CO هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   Dual Rank x4 DDR4-2933 لدم  GB 32 تیفرظ هنایار  رورس  مر  الاک :  مان 

تراپ زادرپ  نیورا  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 20 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  مالعتسا  داتسا  یرازگراب 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  یرازگراب 
دشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

رورس مر  ددع  مالعتسا 20 

6193983114 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  نابایخ  یسراف و  ناملس  نابایخ  عطاقت  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32234111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32234122-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم هبهب   دکدک   ناریا   ناریا نیا   نیا دشاب   دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف یرازگراب   یرازگراب دشاب   دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا هدش   هدش رهم   رهم مالعتسا   مالعتسا داتسا   داتسا یرازگراب   یرازگراب تسویپ   تسویپ قباطم   قباطم ناونع : : ناونع
رورس رورس مرمر   ددع   ددع   2 020 مالعتسا   مالعتسا دشاب   دشاب یمیم  

123123

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

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

زا 128 ھحفص 89 
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زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  مالعتسا  دانسا  یرازگراب 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  یرازگراب 
دشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

دراه مالعتسا 
1101095158000074 زاین :  هرامش 

زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
عجرم  HP یتراجت مان   HPE DL38X GEN10 12GB SAS EXPANDER CARD KIT WITH CABLES لدم هنایار  رورس  کسید  دراه  هظفحم  الاک :  مان 

شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس
ددع 1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
عجرم  HP یتراجت مان   HP 8-BAY SFF HARD DRIVE CAGE FOR PROLIANT DL380 826691-B21 لدم هنایار  رورس  کسید  دراه  هظفحم  الاک :  مان 

شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس
ددع 2 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
رازفا هنایار  حاتفم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   B21-872479 لدم  TB 1/2 تیفرظ  internal کسید دراه  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  مالعتسا  دانسا  یرازگراب 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  یرازگراب 
دشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

دراه مالعتسا 

6193983114 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  نابایخ  یسراف و  ناملس  نابایخ  عطاقت  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32234111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32234122-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کسید کسید دراه   دراه -- هنایار هنایار رورس   رورس کسید   کسید دراه   دراه هظفحم   هظفحم ناونع : : ناونع 124124

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

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

زا 128 ھحفص 90 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hp4lb798qm9zc?user=37505&ntc=5946760
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5946760?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5946808 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  مالعتسا  دانسا  یرازگراب 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  یرازگراب 
دشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

رورس دراه  مالعتسا 
1101095158000073 زاین :  هرامش 

زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
عجرم  HP یتراجت مان   HPE DL38X GEN10 12GB SAS EXPANDER CARD KIT WITH CABLES لدم هنایار  رورس  کسید  دراه  هظفحم  الاک :  مان 

شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس
ددع 1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
عجرم  HP یتراجت مان   HP 8-BAY SFF HARD DRIVE CAGE FOR PROLIANT DL380 826691-B21 لدم هنایار  رورس  کسید  دراه  هظفحم  الاک :  مان 

شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس
ددع 1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
رازفا هنایار  حاتفم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   B21-872479 لدم  TB 1/2 تیفرظ  internal کسید دراه  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  مالعتسا  دانسا  یرازگراب 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  یرازگراب 
دشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

رورس دراه  مالعتسا 

6193983114 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  نابایخ  یسراف و  ناملس  نابایخ  عطاقت  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32234111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32234122-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رورس   رورس کسید   کسید دراه   دراه هظفحم   هظفحم ناونع : : ناونع 125125

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

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

زا 128 ھحفص 91 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bvpydumhpglgc?user=37505&ntc=5946808
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5946808?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  دشاب )  یم  هباشم  دک  ناریا  رورس (  یزادنا  هار  بصن  هنیزه و  اب   HP proliant DL380 G10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001440000109 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ندیآ هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL-380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب .  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لیبدرا  هاگدورف  لحم  ات  لمح  هیارک  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا هناماس  رد  ینف  تاصخشم  جرد  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 

 . دشاب یمن  لوبق  لباق  هجو  چیه  هب  هباشم  ربمان  تراپ 

5618181476 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  هاگدورف  نامداد  دیهش  هارگرزب   14 رتمولیک لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31458408-045  ، 31458000-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31455000-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5947021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط دشاب )  )  دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا رورس (  (  رورس یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن وو   هنیزه   هنیزه اباب     HP proliant DL380 G10HP proliant DL380 G10 رورس   رورس ناونع : : ناونع 126126

کسید کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 127127

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  مالعتسا  دانسا  یرازگراب 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  یرازگراب 
دشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

دراه مالعتسا 
1101095158000075 زاین :  هرامش 

زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
عجرم  HP یتراجت مان   HPE DL38X GEN10 12GB SAS EXPANDER CARD KIT WITH CABLES لدم هنایار  رورس  کسید  دراه  هظفحم  الاک :  مان 

شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس
ددع 1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
عجرم  HP یتراجت مان   HP 8-BAY SFF HARD DRIVE CAGE FOR PROLIANT DL380 826691-B21 لدم هنایار  رورس  کسید  دراه  هظفحم  الاک :  مان 

شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس
ددع 2 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
رازفا هنایار  حاتفم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   B21-872479 لدم  TB 1/2 تیفرظ  internal کسید دراه  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  مالعتسا  دانسا  یرازگراب 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  یرازگراب 
دشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

دراه مالعتسا 

6193983114 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  نابایخ  یسراف و  ناملس  نابایخ  عطاقت  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32234111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32234122-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 128 ھحفص 93 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8npw3j3beve9w?user=37505&ntc=5947021
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5947021?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004106000209 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5947368 :: هرازه هرازه :: 1401/09/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب تیریدم  هدودحم  رد  عقاو  میدق  هاگدورف  یلامش و  دنبیان  ناگدازآ ، رورس  رادهگندوخ  لباک  هب  یسم  میس  ضیوعت  یاهحرط  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لحم زا  دانسا  تسویپ  طیارش  تسیل و  قبط  رتمولیک  لوط 26  هب  ییاوه ) فیعض  راشف  )500 یرابتعا زج  تایلمع : مجح  لماش  کی ) زاف  ) سابعردنب راهچ  هیحان 

تکرش  یلخاد  تارابتعا 
ناگزمره  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدودحم رد  عقاو  میدق  هاگدورف  یلامش و  دنبیان  ناگدازآ ، رورس  رادهگندوخ  لباک  هب  یسم  میس  ضیوعت  یاهحرط  تایلمع  یراذگاو  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
تسویپ طیارش  تسیل و  قبط  رتمولیک  لوط 26  هب  ییاوه ) فیعض  راشف  )500 یرابتعا زج  تایلمع : مجح  لماش  کی ) زاف  ) سابعردنب راهچ  هیحان  قرب  تیریدم 

تکرش  یلخاد  تارابتعا  لحم  زا  دانسا 
84,255,373,929 یلام :  دروآرب 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,527,661,218 نیمضت :  غلبم 

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

قرب یورین  عیزوت  تکرش  نوتیز ـ  ینوکسم  کرهش  بنج  یمالسا ـ  یروهمج  راولب   ، 7913675115 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناگزمره ناتسا 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

رورس5945884 یکدی  هحفص 87)تاعطق  رورس  ( رورس

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

یتسویپ5945968 یتسویپ  طیارش  تاصخشمو و  تسیل  قبط  رورس  دراه  مر و  هحفص 87)دیرخ  رورس  ( رورس

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

هتسب5946045 رادم  نیبرود  هحفص 60)چیئوس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یمازلا5946529 روتکاف  یرازگراب  دشاب  یم  یمازلا  هدش  رهم  مالعتسا  داتسا  یرازگراب  تسویپ  قباطم 
رورس مر  ددع  مالعتسا 20  دشاب  یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا  دشاب  یم 

هحفص 87) رورس  ( رورس

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

هدش5946551 تسویپ  یصاصتخا  لیاف  دنب  قبط 10 سا =  یپویو  رورس  قاتا  گنیروتینام  هحفص 27)هناماس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هلاس5946578 کی  سنسیال  هارمه  هب   XGS2100 لدم  SOPHOS یرازفا تخس   UTM(18 هحفص یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

رادهگندوخ رادهگندوخ لباک   لباک هبهب   یسم   یسم میس   میس ضیوعت   ضیوعت یاهحرط   یاهحرط تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 128128

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

کسید5946760 دراه  - هنایار رورس  کسید  دراه  هحفص 87)هظفحم  رورس  ( رورس

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

هنایار5946808 رورس  کسید  دراه  هحفص 87)هظفحم  رورس  ( رورس

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

یم5946926 هباشم  دک  ناریا  رورس (  یزادنا  هار  بصن  هنیزه و  اب   HP proliant DL380 G10 رورس
یتسویپ لیاف  قبط  دشاب ) 

هحفص 87) رورس  ( رورس

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

کسید5947021 هحفص 87)دراه  رورس  ( رورس

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

5947206 ( تسویپ تسیل  قباطم  یرتویپماک (  تازیهجت  هحفص 81)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رادهگندوخ5947368 لباک  هب  یسم  میس  ضیوعت  یاهحرط  تایلمع  هحفص 87)یراذگاو  رورس  ( رورس

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

یرورس5947551 هحفص 37)مزاول  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هاشنامرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5946027 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TM 1 لدم یسیطانغم  یپملک -  کینوسارتلا  جنس  یبد  رتمولف  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007008000314 زاین :  هرامش 

هاشنامرک بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زاناکرهم هدننک  هضرع  عجرم   SICK یتراجت مان   Universal لدم رتمولف  راچآ  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هتفرگ  سامت  یزورون 09183320942 یاقا  سانشراک  اب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

دشاب یم  یزکرم  رابنا  لحم  رد  الاک  لیوحت 

دک یرهش ،  بالضاف  بآ و  تکرش   داتس  .ناتسلگ  هار  راهج  هب  هدیسرن  یماما - یفطصم  دیهش  راولب  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6714753583 یتسپ : 

8236004-0833  ، 38230295-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38232011-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

TM 1TM 1 لدم   لدم یسیطانغم   یسیطانغم یپملک -  -  یپملک کینوسارتلا   کینوسارتلا جنس   جنس یبد   یبد رتمولف   رتمولف روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 129129

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: YPGMC-81-1401-642-خ یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5946349 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدورو نشکناک  عون  هجرد  بصن 110  طیحم  یامد  ممیزکام  .دشاب  یم   NO NC روا جنچ  تکاتنک  کی  یاراد  روتارنژ  رلوک  جیکیل  زاسراکشآ  روسنس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 2   GE Part No: 39-E40220P010 پیاپ جیگ  جنس 1/2  حطس 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت رهش  شش  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون 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

5946360 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع راب 15  نکشراشف 10 روسنس  ددع -  15 راب نکش 6 راشف  روسنس.دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092500000143 زاین :  هرامش 

نارهت هقطنم 6  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عیانص شهوژپ  اسرد  هدننک  هضرع  عجرم   DRPS002 لدم ژاتلو  روسنس  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  هب  هیلخت  راب  لمح و  هنیزه.ددع  راب 15  نکشراشف 10 روسنس  ددع -  15 راب نکش 6 راشف  روسنس.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دسرب هطوبرم  سرزاب  دات  هب  دیاب  دشابیم و  ینف  تاصخشم  قبط  رظن  دروم  سنج.دشابیم 

1874614141 یتسپ :  دک  هقطنم 6 ،  تالضاف  بآ و  تکرش  یزار -)  یایرکز  یرتم (  خ 24  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55956730-021  ، 55903085-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55931011-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتارنژ روتارنژ رلوک   رلوک جیکیل   جیکیل زاسراکشآ   زاسراکشآ روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 130130

ددع ددع   1515 راب   راب 1010 نکشراشف   نکشراشف روسنس   روسنس ددع - - ددع   1515 راب راب 66 نکش   نکش راشف   راشف روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 131131

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946366 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یناریا  یالاک  اب  تیولوا.تسویپ  یاضاقت  حرش  قبط   LT20 لدم رتیمسنارت  لول  یارب  اهروسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003957 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هوژپ تعنص  یماح  یسدنهم  یحارط  هدننک  هضرع  عجرم   ENDRESS HAUSER یتراجت مان   PMP 71 لدم یلاتیجید  راشف  رتیمسنارت  الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یناریا  یالاک  اب  تیولوا.تسویپ  یاضاقت  حرش  قبط   LT20 لدم رتیمسنارت  لول  یارب  اهروسنس   :: 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

07063774-093  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UVZ 780 تلو  220 لدمراخب گید  یمشچ  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001609002907 زاین :  هرامش 

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یمیش نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم   SAACKE یتراجت مان   FLS09 لدم راخب  گید  لعشم  یکینورتکلا  لسوتف  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامرف هجوت  زاین  یلک  حرش  هب  افطل  تسویپ  هب  دیرخ  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
*** دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  یرازگراب  بسک  زاوج  روتکاف و  شیپ  ****

 : یتسپ دک  ناغم ،  یرورپماد  تعنصو و  تشک  تکرش  دابآ  سراپ  ناتسرهش  یرتمولیک  لیبدرا 25 ناتسا  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5695161111

31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LT20LT20 لدم   لدم رتیمسنارت   رتیمسنارت لول   لول یارب   یارب اهروسنس   اهروسنس ناونع : : ناونع 132132

UVZ 780UVZ 780 تلو   تلو   220220 لدمراخب لدمراخب گید   گید یمشچ   یمشچ روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 133133
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مراهچ  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  زاین  دروم  قوف  دک  ناریا  ، اقیقد -TEMPERATURE SENSIR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096783000357 زاین :  هرامش 

مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  متسیس  هنایار  ناسیدرپ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   DS1820 لدم صوصخم  روتکناک  هارمه  هب  یداه  همین  امد  روسنس  الاک :  مان 

متسیس هنایار  ناسیدرپ  یسدنهم  هدننک 
ددع 25 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  زاین  دروم  قوف  دک  ناریا  ، اقیقد -TEMPERATURE SENSIR :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31316463-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت سناژروا  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یداه یداه همین   همین امد   امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 134134

351351 وو   314314 رتنیرپسا رتنیرپسا مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 135135
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هباشم دک  ناریا  314 و351- رتنیرپسا مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004439000232 زاین :  هرامش 

نارهت سناژروا  زکرم  هدننک :  رازگرب 
وردوخ روحم  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WABCO هدنزاس عجرم  لدم 1924 و 2624  زنب  نویماک  ولج  خرچ   ABS زمرت هعطق  روسنس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

انر ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   FH12 وولو نویماک  زمرت  متسیس   ABS تینوی لرتنک  درب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
دیواج تعنص  لارام  هدننک  هضرع  عجرم   AXOR زنب روحم  رلیرت 3  هبعج  برد  لفق  یزلف  یزغم  الاک :  مان 

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

راسمرگ وردوخ  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم   DELPHI یتراجت مان   491QE لدم  TROY GONOW یراوس وردوخ  رتویپماک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
روتوم لزید  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   RENTEK یتراجت مان   Renault Premium هدنشک نویماک  بقع  خرچ  سا  یب  یا  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

خرچ روسنس  - ددع 1 314 قرب رتویپماک  - ددع دیلکاب 10  314 برد هریگتسد  لفق  یزغم  - ددع 1 314 رتنیرپسا  abs تینوی - ددع 5 315 ولج خرچ  روسنس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - ههامود لقادح  هجو  تخادرپ  - ینف ناسانشراک  هدهعرب  الاک  تلاصا  دات  - ددع بقع 315 5

1473745881 یتسپ :  دک  کالپ 58 ،  ادخهد -  ربکا  یلع  هچوک  شبن  یبونج -  رهشناریا  نابایخ  یسودرف -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88320674-021  ، 44896381-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44896347-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

5946027TM 1 لدم یسیطانغم  یپملک -  کینوسارتلا  جنس  یبد  رتمولف  هحفص 95)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

روتارنژ5946349 رلوک  جیکیل  زاسراکشآ  هحفص 95)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

ددع5946360 راب 15  نکشراشف 10 روسنس  ددع -  15 راب نکش 6 راشف  هحفص 95)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

5946366LT20 لدم رتیمسنارت  لول  یارب  هحفص 95)اهروسنس  روسنس  ( روسنس

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

5946601UVZ 780 تلو  220 لدمراخب گید  یمشچ  هحفص 95)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

کیتاموتا5946862 برد   SMD.2 لدم یاهمتسیسروسنس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 57) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یداه5947276 همین  امد  هحفص 95)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

314 و5947445351 رتنیرپسا هحفص 95)مزاول  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا تارداص  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 09 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس لا   - ECHLON LON ROUTER LPR-10 لدم  FTT10-FTT10 WITH BASE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003078000101 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
چیئوس لا   - ECHLON LON ROUTER LPR-10 لدم  FTT10-FTT10 WITH BASE - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
ددع  2 دادعت : 

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

یتناراگ اب  - دوشیم ماجنا  سانشراک  دات  زا  سپ  نارهت  رد  هیوست  - دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  نیتناژرآ  نادیم  ات  لیوحتو  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنمورین  81923669 سانشراک اب  سامت  (- دوش قاصلا  ) تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  - دشابربتعم

1513835711 یتسپ :  دک  تارداص ،  هعسوت  کناب  شبن خ 15 - ریصق - دمحا  خ  نیتناژرآ - م  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81920334-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88702592-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس لالا    - - ECHLON ECHLON LON LON ROUTER ROUTER LPR- 10LPR- 10 لدم لدم   FTT10 -FTT10  FTT10 -FTT10  WITH WITH BASEBASE ناونع : : ناونع 136136
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5946791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003970 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شواک هداد  سراپ  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3560-24TS-S لدم هنایار  هکبش  عون  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

ناریا لرتنک  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  لویناه  یتراجت  مان   Excel 5000 رلرتنک لاتیجید  رگشیامن  هحفص  رلرتنک و  طبار  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32331882-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 137137
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زاوها هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946863 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کپ هبعج و  یاراد  رپمآ -  ناوت 2  اب   DC تلو هب 5  یتارباخم ) )DC تلو لدبم 48  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092196000135 زاین :  هرامش 

زاوها هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا هیذغت  عبانم  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   IS4815 دک  W 1500 ناوت  V 48 ژاتلو  AC هب  DC لدبم دربراک  دم  چیئوس  روترونیا  الاک :  مان 

هاگتسد 24 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  زاوها ،  هقطنم ی  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  نارادساپ  هاپس  بنج  ردنب  دیهش  نادیم  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6173873139

34448072-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34448072-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DIGITAL DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER/SWITCH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498005540 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناجیابرذآ یمیشورتپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   FISCHER PORTER یتراجت مان   MSC50 لدم لاتیجید  حطس  چیئوس  الاک :  مان 

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

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیاب زین  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  هناماسرد ، هطوبرم  لودج  لیمکت  رب  هوالع  تسویپ / حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / مهن هاگشیالاپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  هناگادج  تروص  هب 

7511893651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31463715-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کپکپ وو   هبعج   هبعج یاراد   یاراد رپمآ -  -  رپمآ   22 ناوت   ناوت اباب     DCDC  تلو تلو   55 هبهب   یتارباخم ) ) یتارباخم )) DCDC  تلو تلو   4848 لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 138138

FISCHER PORTERFISCHER PORTER یتراجت   یتراجت مان   مان   MSC50MSC50 لدم   لدم لاتیجید   لاتیجید حطس   حطس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 139139
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5947306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

152147 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چیئوس سراپ  طسوتم  راشف  رکیرب  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/08/24 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947565 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PRESSURE SWITCH چیئوس ---  رشرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201007021000133 زاین :  هرامش 

ناگزمره قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
PRESSURE SWITCH EXPLOSION PROOF :ll 2 G EX d llC T6 IP66 PRESSURE RANG 0-60 BAR WETTEDPART MATERIAL:316L - 

ST/ST MEDIUMTEMPERATURE: 120 C AMBIENT TEMPERATURE:70 C
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 625 سامت 07633591702  هرامش  -2

ددرگ لاسرا  داهنشیپ  تسویپ  هب  امتح  تسیابیم  یلام  ینف و  داهنشیپ  -3

7917164917 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  ییاجر -  دیهش  هلکسا  هداج  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33591700-076  ، 33564900-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33591706-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

چیئوس چیئوس سراپ   سراپ طسوتم   طسوتم راشف   راشف رکیرب   رکیرب نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 140140

PRESSURE SWITCHPRESSURE SWITCH چیئوس ---  ---  چیئوس رشرپ   رشرپ ناونع : : ناونع 141141
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هتسب5946045 رادم  نیبرود  هحفص 60)چیئوس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5946063 تسیل  ینف و  تاصخشم  قبط   rotork مالقا هحفص 37)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس5946594 لا   - ECHLON LON ROUTER LPR-10 لدم  FTT10-FTT10 WITH BASE(100 هحفص چیئوس  ( چیئوس

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

وکسیس5946791 هحفص 100)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

کپ5946863 هبعج و  یاراد  رپمآ -  ناوت 2  اب   DC تلو هب 5  یتارباخم ) )DC تلو هحفص 100)لدبم 48  چیئوس  ( چیئوس

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

تسویپ5946907 حرش  قباطم  تاقلعتم  هارمه  هب  هکبش  تحت  یلخاد  تباث  ماد  هحفص 60)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5947033FISCHER PORTER یتراجت مان   MSC50 لدم لاتیجید  حطس  هحفص 100)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس5947306 سراپ  طسوتم  راشف  رکیرب  هحفص 100)نیمات  چیئوس  ( چیئوس

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

5947565PRESSURE SWITCH چیئوس ---  هحفص 100)رشرپ  چیئوس  ( چیئوس

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

5947569CISCO WS- چیئوس سنارفنکوئدیو (  قاتا  تازیهجت  یزاسهب  تهج  تازیهجت  دیرخ 
 ( C2960X-24PS-L

هحفص 37) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fepg.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دحاو قرب  ریگچوس  یارب  یرورض  یقرب  مالقا   et2 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

دحاو دحاو قرب   قرب ریگچوس   ریگچوس یارب   یارب یرورض   یرورض یقرب   یقرب مالقا   مالقا   et2et2 ناونع : : ناونع 142142
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ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/29هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5946356 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاعالطا  رهم و  یلامج  یاقآ  هارمه 09167874962  هرامش  اب  یرادا  تاعالطا  بسک  تهج  رهشمرخ ) هاگورین  پمپ (  یکوج  راشف  چوس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامرف لصاح  سامت  باطتسم  سدنهم  یاقآ  اب 09373479944 

:: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52448833 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/09/03هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/09/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چوس سراپ  دنرب  رنویسکس  یداه  هغیت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پمپ پمپ یکوج   یکوج راشف   راشف چوس   چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 143143

رنویسکس رنویسکس یداه   یداه هغیت   هغیت ناونع : : ناونع 144144
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سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHP-7302509722-T20 :: یهگآ یهگآ هرامش   اضقنا 1401/09/04هرامش خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

baorco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ABB چوس دیرخ  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

دحاو5946172 قرب  ریگچوس  یارب  یرورض  یقرب  مالقا   et2(104 هحفص چوس  ( چوس

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

پمپ5946356 یکوج  راشف  چوس  هحفص 104)دیرخ  چوس  ( چوس

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

تسویپ5946907 حرش  قباطم  تاقلعتم  هارمه  هب  هکبش  تحت  یلخاد  تباث  ماد  هحفص 60)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناوخدکراب5947107 رگپاچ و  هحفص 37)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رنویسکس5947516 یداه  هحفص 104)هغیت  چوس  ( چوس

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

5947573ABB چوس هحفص 104)دیرخ  چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946169 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ABBABB  چوس چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 145145

یمیدس یمیدس پمال   پمال درز - - درز گنر   گنر راخب   راخب یایا   هویج   هویج پمال   پمال یباتهم - - یباتهم یایا   هلول   هلول تنسرولف   تنسرولف پمال   پمال زاف -  -  زاف کتکت   یروتاینیم   یروتاینیم زویف   زویف دیلک   دیلک -- یتوص یتوص نوفیآ   نوفیآ لنپ   لنپ ناونع : : ناونع
راخب راخب پمال   پمال تسالاب   تسالاب سنارت   سنارت  - - Flat100Flat100 لدم   لدم   ww   100100 ناوت   ناوت یدید   یایا   لالا   روتکژورپ   روتکژورپ -- یدید یایا   لالا   روتکژورپ   روتکژورپ  - - ABSABS سنج   سنج راکوت   راکوت قرب   قرب زیرپ   زیرپ راخب -  -  راخب

146146
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( دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا  ) یتسویپ تاصخشم  قبط  یقرب  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105002336 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایوگ ورتکلا  یتعنص  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   EG 410 لدم یتوص  نوفیآ  لنپ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان  لدم 24977   A 32 نایرج تدش  زاف  کت  یروتاینیم  زویف  دیلک  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   MGN61528 لدم  A 10 نایرج تدش  زاف  کت  یروتاینیم  زویف  دیلک  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

باتهم  W 20 یباتهم یا  هلول  تنسرولف  پمال  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
شیبغوبلآ همیلس  هدننک  هضرع  عجرم   NARVA یتراجت مان   W 160 ناوت درز  گنر  راخب  یا  هویج  پمال  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

هداز سیرد  اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  تیال  راتسا  یتراجت  مان   W 400 ناوت  SL E40 لدم راخب  یمیدس  پمال  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
یئوگنس نکش  لگ  ینموفورناعنک و  اضریلع  نیسح و  هدننک  هضرع  عجرم   A 10 نایرج تدش   Visage لدم  ABS سنج راکوت  قرب  زیرپ  الاک :  مان 

ددع 48 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

ینایرد رتسگ  قرب  ینایرد  رتسگ  قرب  هدنزاس  عجرم  رون  نایرد  یتراجت  مان   Flat50 لدم  w 50 ناوت ید  یا  لا  روتکژورپ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
ینایرد رتسگ  قرب  هدننک  هضرع  عجرم  ینایرد  رتسگ  قرب  هدنزاس  عجرم  رون  نایرد  یتراجت  مان   Flat100 لدم  w 100 ناوت ید  یا  لا  روتکژورپ  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

سنارت شرآ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  سنارت  شرآ  یتراجت  مان   W 250 ناوت هویج  راخب  پمال  تسالاب  سنارت  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.الاک تاکرادت  رابنا  ناتسرل  تفن  تارباخمو  هلول  طوطخ  تکرش  رتخدلپ  دابآ  مرخ  هداج  رتمولیک 25 ناتسرلدابآ  مرخ  سردآ  هب  : الاک لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33428534-066  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  مالقا  تسیل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003051000052 زاین :  هرامش 

ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ASUS هدنزاس عجرم   ASUS یتراجت مان   M/B ASUS H410 MR لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GP 685 B لدم  W 685 ناوت هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
زبس لامش  هنایار  تعنص  هعسوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   TB 1 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 35 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

سیرتام تامدخ  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   Core i5-3570K لدم  GHz 3/40 شزادرپ تعرس  هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
نیتم هنایار  زادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   APACER یتراجت مان   AS203 لدم  GB 256 تیفرظ  SSD کسید دراه  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

سیس اوآ  ناروانف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   GSKILL هدنزاس عجرم  هنایار   DDR4 3200 لدم  GB 8 تیفرظ هعطق  مر  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  لیوحت  لوبق و  دروم  لانیجروا  ون و  سکاب و  هدش و  مالعا  رظن  دروم  یتناراگ  اب  الاک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1631713761 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  - یدنق دیهش  نابایخ  یوربور  - نادنخ دیس  لپ  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89662528-021  ، 89662526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88466656-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرمر کسید -  -  کسید دراه   دراه ویوی -  -  یپیپ   یسیس   هنایار -  -  هنایار هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم دروبردام -  -  دروبردام ناونع : : ناونع 147147

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5946916 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ حرش  قباطم  کینوس  ارتلا  هاگتسد 

1101097684000198 زاین :  هرامش 
مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

زار رهش  توصارف  نیون  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN YIHEHUA یتراجت مان   R16040K یتعنص کینوسارتلا  هدننک  کاپ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31466116-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947016 :: 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 ،

1101001050000137 زاین :  هرامش 
کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هرقف 1 دادعت : 

1401/09/20 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

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم کینوس   کینوس ارتلا   ارتلا هاگتسد   هاگتسد دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 148148

سنارفنک سنارفنک نلاس   نلاس ریوصت   ریوصت وو   توص   توص متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 149149

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

پمال5946169 یباتهم - یا  هلول  تنسرولف  پمال  زاف -  کت  یروتاینیم  زویف  دیلک  - یتوص نوفیآ  لنپ 
یا لا  روتکژورپ   - ABS سنج راکوت  قرب  زیرپ  راخب -  یمیدس  پمال  درز - گنر  راخب  یا  هویج 

راخب پمال  تسالاب  سنارت   - Flat100 لدم  w 100 ناوت ید  یا  لا  روتکژورپ  - ید

هحفص 106) توص  ( توص

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

5946185NDP-7512-Z30K لدم شوب  هکبش  تحت  هتسبرادم  هحفص 60)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5946198 - پوکسورکیم نیبرود  هیاپ  هس  یموینیمولآ -  هیاپ  هس  لانرتسکا -  کسید  دراه  دیرخ 
یساکع نیبرود  زنل  لیدبت  یملق -  یرطاب  رژراش  یملق -  ژراش  لباقریغ  یرتاب 

هحفص 60) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لدم 594640918135  canon یساکع نیبرود  زنل  هحفص 16)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

مر5946555 کسید -  دراه  وی -  یپ  یس  هنایار -  هیذغت  عبنم  هحفص 106)دروبردام -  توص  ( توص

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

کسید5946760 دراه  - هنایار رورس  کسید  دراه  هحفص 87)هظفحم  رورس  ( رورس

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

هنایار5946808 رورس  کسید  دراه  هحفص 87)هظفحم  رورس  ( رورس

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

تسویپ5946916 حرش  قباطم  کینوس  ارتلا  هاگتسد  دشاب  یم  هباشم  دک  هحفص 106)ناریا  توص  ( توص

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

یدعب5946987 هس  یکشزپنادند  لاتند  پوکسورکیم  ویدیو  هحفص 16)هاگتسد  نیبرود  ( نیبرود

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

سنارفنک5947016 نلاس  ریوصت  توص و  متسیس  تاریمعت  هحفص 106)یزاسهب و  توص  ( توص

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

کسید5947021 هحفص 87)دراه  رورس  ( رورس

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

روتکژورپ5947325 اتید  رتلیف  هحفص 16)نوفورکیم و  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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نارهت برغ  لامش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5946004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سلریاو لگناد   * Power480 green Case green *CPU Core I 3* گنیک  DDR4 6G مر * دربردام  ASUS core i5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
DVD R/W Asus وسارف سومو  دربیک   Hard 520 SSD Western کنیلد *

1101093857000048 زاین :  هرامش 
نارهت برغ  لامش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 40 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
یتراجت مان   APH310 لدم  MB ASUS PRIME H310 R2 CPU CORE 13 8100 RAM DDR4 4GB HDD ITB PG43W لماک هنایار  سیک  الاک :  مان 

هدنزاس عجرم  دقاف  هعلقاپ  یرهاط  یلع  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN
هاگتسد 40 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1511615813 یتسپ :  دک  کالپ 16 ،  ارزو  نابایخ  یتشهب  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88100290-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88100290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

** کنیلد کنیلد سلریاو   سلریاو لگناد   لگناد  * * Power480 green Case green *CPU Core I  3Power480 green Case green *CPU Core I  3** گنیک گنیک   DDR4 6GDDR4 6G مرمر ** دربردام دربردام   ASUS core i5ASUS core i5 ناونع : : ناونع
DVD R/W AsusDVD R/W Asus وسارف   وسارف سومو   سومو دربیک   دربیک   Hard 520  SSD WesternHard 520  SSD Western

150150
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زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5946054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  مالعتسا  دانسا  یرازگراب 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  یرازگراب 
دشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

هنایار هاگتسد  مالعتسا 20 
1101095158000071 زاین :  هرامش 

زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
لاسام هنایار  نیگن  هدننک  هضرع  عجرم   CNR-SP02L لدم  LCD روتینام اب  یصخش  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  مالعتسا  دانسا  یرازگراب 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  یرازگراب 
دشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

هنایار هاگتسد  مالعتسا 20 

6193983114 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  نابایخ  یسراف و  ناملس  نابایخ  عطاقت  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32234111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32234122-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم هبهب   دکدک   ناریا   ناریا نیا   نیا دشاب   دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف یرازگراب   یرازگراب دشاب   دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا هدش   هدش رهم   رهم مالعتسا   مالعتسا دانسا   دانسا یرازگراب   یرازگراب تسویپ   تسویپ قباطم   قباطم ناونع : : ناونع
هنایار هنایار هاگتسد   هاگتسد   2 020 مالعتسا   مالعتسا دشاب   دشاب یمیم  
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ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946189 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام  , رگپاچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000854 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یوسوم هضارع  هدن  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 1102  هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف یرادوخ  هباشم  یالاک  یراذگ  راب  زا  دوش .  هضحالم  تسویپ  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

61651-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یسودرف  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تسیل  قبط  سالپ .  یج  روتینام 22  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091579000411 زاین :  هرامش 

دهشم یسودرف  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
سراپ شیوپ  هداد  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225JN لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

38802000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38802000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام  ,  , رگپاچ رگپاچ ناونع : : ناونع 152152

سالپ سالپ یجیج     2222 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 153153
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روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز 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 07 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5946505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  هس  قباطم  لارتناس  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003002000672 زاین :  هرامش 

روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   SAHAND CENTRAL لدم یکشزپ  دربراک  لارتناس  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  هس  قباطم  لارتناس  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  نامزاس  داتس  - نارهت ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  بنج  - زارف یوک  زا  رتالاب   - دابآ تداعس  نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1981969961

24589252-021  ، 24589263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

24589277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946524 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ یکشزپ دربراک   دربراک لارتناس   لارتناس روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 154154

تسا تسا شرافس   شرافس تبث   تبث زازا   سپسپ   زور   زور الاک  33 الاک لاسرا   لاسرا تلهم   تلهم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ددع   ددع   11 سومددع سومددع   11 دروبیک دروبیک ددع   ددع 11 روتینام روتینام ددع   ددع   11 لماک لماک سیک   سیک ناونع : : ناونع
تسا تسا یمازلا   یمازلا تخادرپ   تخادرپ تهج   تهج یقیقح   یقیقح صاخشا   صاخشا یداصتقادک   یداصتقادک

155155
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تسویپ لیاف  قبط  ددع   1 سومددع  1 دروبیک ددع  1 روتینام ددع   1 لماک سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا  شرافس  تبث  زا  سپ  زور  الاک 3 لاسرا  تلهم 

تسا یمازلا  تخادرپ  تهج  یقیقح  صاخشا  یداصتقادک 
1101091536000218 زاین :  هرامش 

یزکرم هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نیچ وسارف   FCR-8700 لدم یکشم  یا  هرقن  یسراف  یسیلگنا و  فورح  بسچرب  اب   office professional دیلک هحفص  الاک :  مان 

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

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
یزامن اضر  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PHILIPS یتراجت مان   SPM5900 لدم راد  میس  سوام  الاک :  مان 

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

رابت ناملس  باهولادبع   WV-LW1900 لدم  in 19 هنایار روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسیمازلا یقیقح  صاخشا  یداصتقا  دک  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریذپیم  ماجنا  یدعب  تامادقا  دات  زا  سپ  لاسرا و  هدنشورف  طسوت  هنومن  موزل  تروص  رد 

دشاب  یم  یرابتعا  هجو  زیراو  الاک  دات  تفایرد و  زا  سپ 
دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  راب  لمح  هیارک 

3867141113 یتسپ :  دک  یتفن ،  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  ینیمخ  ماما  هاگشیالاپ  بنج  دنزاش  یهارود  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33493343-086  ، 33493310-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33668894-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946607 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام - رتنیرپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000855 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سکاریز یتراجت  مان  اب  گنتات  کینورتکلا  یتعنص  هورگ  زا   XM1-20 لدم  in 20 یگنر  LCD روتینام الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یرادوخ  هباشم  یالاک  یراذگراب  زا  دوش .  هضحالم  تسویپ  تسیل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

61651-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام -- رتنیرپ رتنیرپ ناونع : : ناونع 156156
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ناریا یمالسا  یروهمج  یمسر  همانزور   :: 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 15 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946729 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد 2 رتویپماک سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد 1 روتینام
ددع 1 دروبیک

ددع سوام 1
1201001005000030 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یمسر  همانزور  هدننک :  رازگرب 
mb asus h510m-a - 
ram kingston 8gb 2

hdd 1tb blue
power green 550uk

نامارا نیرگ  سیک 
میساب  a4tech دروبیک سوم و 

samsung lc24f390fh روتینام
یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 

هاگتسد  2 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک تساوخرد  دحاو  دات  هب  دیاب  الاک.دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد.تسیمازلا  روتکاف  هیارا  تازیهجت و  ندومن  یتناراگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفریذپ دهاوخ  تروص  یلام   - یرادا لاور  یط  تخادرپ  لحارم.دسرب 

1175753965 یتسپ :  دک  روشک ،  یمسر  همانزور  رهش -  کراپ  یبونج  علض  تشهب -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55602050-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55639138-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوام سوام دروبیک -  -  دروبیک روتینام -  -  روتینام رتویپماک -  -  رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 157157
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مرکا لوسر  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946756 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگیم هئارا  تسویپ  هب  زاین  دروم  یاهالاک  یلک  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094841000113 زاین :  هرامش 

نارهت مرکا ص   لوسر  ترضح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  هجو 7  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یمازلا ) دامن هئارا  مزال  یاه  یگنهامه  یردا و  یاهراک  ماجنا  تهج  هدش  صخشم  نامز  تدم  هب  تبسناردوخ  روتکاف  شیپزیر  افطل 

دنیامن مادقا  هدش  نالعا  زاین  خساپ  هب  تبسن  نارهت  نکاس  یاه  هدننک  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

...و ...و دراه   دراه // دروبیک دروبیک // سوم سوم // روتینام روتینام ناونع : : ناونع 158158
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باراد انیس  نبا  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VGA و HDMI تروپ یراد  .دصقم  رد  لیوحت  .هلاس  دنچ  یتناراگ  یاراد  .ناریا  دیلوت   led روتینام .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.یلاع نشیلوزر 

1101092629000007 زاین :  هرامش 
باراد انیس  نبا  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   W2286L لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

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

.یلاع نشیلوزر   VGA و HDMI تروپ یراد  .دصقم  رد  لیوحت  .هلاس  دنچ  یتناراگ  یاراد  .ناریا  دیلوت   led روتینام .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7481668377 یتسپ :  دک  باراد ،  انیس  نبا  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  اردص -  راولب  یاهتنا  نارادرس - نادیم  باراد -  باراد ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53560745-071  ، 53560744-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53560742-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

VGAVGA  وو   HDMIHDMI تروپ   تروپ یراد   یراد .دصقم   .دصقم ردرد   لیوحت   لیوحت .هلاس   .هلاس دنچ   دنچ یتناراگ   یتناراگ یاراد   یاراد .ناریا   .ناریا دیلوت   دیلوت   ledled  روتینام روتینام .دشاب   .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
.یلاع .یلاع نشیلوزر   نشیلوزر

159159
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نادهاز یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: 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 08 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5946842 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050194000182 زاین :  هرامش 

نادهاز یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   Alborz B9 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

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

همیمض تکرش  تیلاعف  هناورپ.ددرگیم  عوجرم  دات  مدع  تروص  رد  یلاسرا  سانجا.دشاب  یم  نادهاز  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09150332802 سامت نفلت.دشاب  یم  دیرخ  تیولوا  رد  دک  ناریا  نیمه  طقف  دشاب و  imed تبث هدننک  نیماتودشابیم  هباشم  دک  ناریا.دوش 

 : یتسپ دک  یعامتجا ،  نیمات  ناتسرامیب  راولب _  یاهتنا  راتسرپ _  هکلف  یرون _  دیهش  راولب  نادهاز _  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816983999

33480120-054  ، 33481337-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33481337-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 160160
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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 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5946877 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LG یتراجت مان   22MP410-B لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004635000147 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  ناریدام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریدام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   22MP410-B لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 90 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب ) یم  هدننک  نیمأت  هدهع  هب  لمح  هنیزه   ) یزکرم همیب  رد  یلصا  یتناراگ  اب  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هناماس  رد  روتکاف  شیپ  جرد 
هام کی  رثکادح  باسح  هیوست 

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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LGLG یتراجت   یتراجت مان   مان   2222 MP410 -BMP410 -B لدم   لدم   inin   2 1/52 1/5 زیاس   زیاس   LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 16 116 1
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زربلا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5946917 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یصصخت کینلک  تهج  دروبیک  سیک و  روتینام - هارمه  هب  تسویپ  هب  تاصخشم  حرش  اب  لماک  حطس 3  رتویپماک  هاگتسد   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا

1101090407000092 زاین :  هرامش 
زربلا ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان  لدم 832  یا  هرقن  هنایار  سیک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

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

سانشراک دات  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  ربتعم  یتناراگ  یاراد  تالوصحم  تیلاعف -  یمسر  زوجم  یمسر -  روتکاف  ناگیار - لقن  لمح و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  زربلا  یصصخت  کینلک  طسوت  .دشاب  یم  یراک  هام  کی  رادیرخ 

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

34197000-026  ، 34197655-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34197658-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زربلا زربلا یصصخت   یصصخت کینلک   کینلک تهج   تهج دروبیک   دروبیک وو   سیک   سیک روتینام - - روتینام هارمه   هارمه هبهب   تسویپ   تسویپ هبهب   تاصخشم   تاصخشم حرش   حرش اباب   لماک   لماک حطس  33   حطس رتویپماک   رتویپماک هاگتسد   هاگتسد   33 ناونع : : ناونع 162162

دنبتسد دنبتسد رگپاچ   رگپاچ // یترارح یترارح رتنیرپ   رتنیرپ // یدعب یدعب 22 ناوخدکراب ناوخدکراب //256256 ssdssd لانرتنیا لانرتنیا دراه   دراه // گیگ گیگ 88 مرمر // دیفس دیفس وو   هایس   هایس رتنیرپ   رتنیرپ //LEDLED چنیا چنیا 2424 روتینام روتینام ناونع : : ناونع
رامیب رامیب

163163
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رگپاچ / یترارح رتنیرپ  / یدعب 2 ناوخدکراب /256ssd لانرتنیا دراه  / گیگ 8 مر / دیفس هایس و  رتنیرپ  /LED چنیا 24 روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تاعالطا یروانف  دحاو  یگنهامه  اب  ) رامیب دنبتسد 

1101005428000151 زاین :  هرامش 
نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نهیم هشیدنا  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم  نهیم  هشیدنا  نیمات  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   DDR3 لدم  GB 8 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
گنوسماس یتراجت  مان   BX2485 PLUS لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان   mm 50 قرو ضرع   MTP-CA110-V1.0 لدم یترارح  یکشزپ  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
کینورتکلا ماس  هدننک  هضرع  عجرم   ZEBRA یتراجت مان   ZM400 لدم لبیل  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اریو  دنپس  ناماگشیپ  هدنزاس  عجرم   GRAPHON 4400 لدم  DATALOGIC ناوخ دکراب  رنکسا  الاک :  مان 
اریو دنپس 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

روپدمحم یبتجم  هدننک  هضرع  عجرم  کیلک  رتویپماک  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان  لدم 2035  دیفس  هایس و  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
هشارت هدنزاس  عجرم   FDK یتراجت مان  ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   SSD B5 لدم  GB 256 تیفرظ  SATA3 هنایار هظفاح  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

کدف هظفاح  زادرپ  هشارت  هدننک  هضرع  عجرم  کدف  هظفاح  زادرپ 
هبعج 10 دادعت : 

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

یتناراگ و - مالعتسا هدنرب  هدعهب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزه  - یمازلا هدش  ءاضما  رهم و  روتکاف  شیپ  قاصلا  - یمازلا کیتامروفنا  یاروش  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ههام 3 تخادرپ - هزور 15 رثکادح شرافس  لیوحت  تلهم  (- IT(09127877342 دحاو یگنهامه  اب  ربتعم  شورف  زا  سپ  تامدخ 

3414763153 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  ییاباب  دیهش  راولب  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3365007-028  ، 33667071-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667072-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt26-0120314 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5947353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنیرپ روتینام و  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fepg.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5947355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مک بو  روتینام و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5946004Power480 green Case green *CPU* گنیک  DDR4 6G مر * دربردام  ASUS core i5
DVD وسارف سومو  دربیک   Hard 520 SSD Western کنیلد * سلریاو  لگناد   * Core I 3

R/W Asus

هحفص 110) روتینام  ( روتینام

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

یمازلا5946054 روتکاف  یرازگراب  دشاب  یم  یمازلا  هدش  رهم  مالعتسا  دانسا  یرازگراب  تسویپ  قباطم 
هنایار هاگتسد  مالعتسا 20  دشاب  یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا  دشاب  یم 

هحفص 110) روتینام  ( روتینام

رتنیرپ رتنیرپ وو   روتینام   روتینام نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 164164

مکمک بوبو   وو   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 165165
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

روتینام5946166 هتسبرادم و  نیبرود  هحفص 60)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

روتینام5946189  , هحفص 110)رگپاچ روتینام  ( روتینام

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

سالپ5946243 یج  هحفص 110)روتینام 22  روتینام  ( روتینام

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

یکشزپ5946505 دربراک  لارتناس  روتینام  هحفص 110)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

الاک5946524 لاسرا  تلهم  تسویپ  لیاف  قبط  ددع   1 سومددع  1 دروبیک ددع  1 روتینام ددع   1 لماک سیک 
تسا یمازلا  تخادرپ  تهج  یقیقح  صاخشا  یداصتقادک  تسا  شرافس  تبث  زا  سپ  زور  3

هحفص 110) روتینام  ( روتینام

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

هدش5946551 تسویپ  یصاصتخا  لیاف  دنب  قبط 10 سا =  یپویو  رورس  قاتا  گنیروتینام  هحفص 27)هناماس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

روتینام5946607 - هحفص 110)رتنیرپ روتینام  ( روتینام

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

سوام5946729 دروبیک -  روتینام -  رتویپماک -  هحفص 110)سیک  روتینام  ( روتینام

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

...و5946756 دراه  / دروبیک / سوم / هحفص 110)روتینام روتینام  ( روتینام

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

رد5946809 لیوحت  .هلاس  دنچ  یتناراگ  یاراد  .ناریا  دیلوت   led روتینام .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 
.یلاع نشیلوزر   VGA و HDMI تروپ یراد  .دصقم 

هحفص 110) روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام5946842 هحفص 110)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

5946877LG یتراجت مان   22MP410-B لدم  in 21/5 زیاس  LED هحفص 110)روتینام روتینام  ( روتینام

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

سیک و5946917 روتینام - هارمه  هب  تسویپ  هب  تاصخشم  حرش  اب  لماک  حطس 3  رتویپماک  هاگتسد   3
زربلا یصصخت  کینلک  تهج  دروبیک 

هحفص 110) روتینام  ( روتینام

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

5947206 ( تسویپ تسیل  قباطم  یرتویپماک (  تازیهجت  هحفص 81)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

دراه5947257 / گیگ 8 مر / دیفس هایس و  رتنیرپ  /LED چنیا 24 روتینام
رامیب دنبتسد  رگپاچ  / یترارح رتنیرپ  / یدعب 2 ناوخدکراب /256ssd لانرتنیا

هحفص 110) روتینام  ( روتینام

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

رتنیرپ5947353 روتینام و  هحفص 110)نیمات  روتینام  ( روتینام

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مک5947355 بو  هحفص 110)روتینام و  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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

نیبرود5946099 یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یمومع  هصقانم  ناوخارف  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
هتسبرادم

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5946115 نیبرود  هحفص 60)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

روتینام5946166 هتسبرادم و  نیبرود  هحفص 60)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5946185NDP-7512-Z30K لدم شوب  هکبش  تحت  هتسبرادم  هحفص 60)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5947486 یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاسریز  هژورپ  یارجا  رب  تراظن  دیدجت  هژورپ 
ردانب ( CCTV)

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نامرک ناتسا  بونج  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001574000082 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش رثکادح  خروم 1401/08/23 و  هبنش  ود  زور   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  زور  تعاس 19 

دمآرس داصتقا   :: عبنم خرومعبنم هبنش  هس  زور  تعاس 19  ات  رثکادح   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/09/08

5946174 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنش  راهچ  حبص  تعاس 10  سار  تعاس   - 1401/09/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
1401/09/09

هناماس قیرط  زا  ار  رازفا  مرن  هارمه  هب  یدیوردنا )  ) تاقلعتم اب  یرپمآ  زاف 500  هس  زافکت و  روتنک  تست  هاگتسد  دیرخ  یمومع  هصقانم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت 

( لایر  ) نیمضت 1.286.675.000 غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:7618815676: یتسپ دک  نامرک  ناتسا  بونج  قرب  عیزوت  تکرش  کرمگ  یور  هب  ور  یمالسا  یروهمج  راولب  نامرک   : :: سردآ سردآ

1128: یلخاد  32110403-5 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رازفا رازفا مرن   مرن هارمه   هارمه هبهب   یدیوردنا ) ) یدیوردنا  ) ) تاقلعتم تاقلعتم اباب   یرپمآ   یرپمآ   500500 زاف   زاف هسهس   وو   زافکت   زافکت روتنک   روتنک تست   تست هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 166166
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

طخرب5945910 ریواصت  لاسرا  ینابیتشپ WIM و  یرادهگن و  ریمعت و  یرازفا ,  مرن  هتسب  دیرخ 
روحم تکرح  لاح  رد  نیزوت  هناماس 

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5946155 مرن  رازفا و  تخس  متسیس  هارمه  هب  یژولویدار  روتکتد  ددع  ود  هحفص 74)دیرخ  روتکتد  ( روتکتد

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

هارمه5946174 هب  یدیوردنا )  ) تاقلعتم اب  یرپمآ  زاف 500  هس  زافکت و  روتنک  تست  هاگتسد  دیرخ 
رازفا مرن 

هحفص 126) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یکسرپسک5946477 سوریو  یتنآ  دادعت 250  هلاسکی  سنسیال  هحفص 18)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاههاگتسد5946487 یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  یاقترا  یناسر و  زورب  ینف  ینابیتشپ  یرادهگن 
UTM

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هباشم5946531 دک  (/ UTM  ) لاوریاف ینابیتشپ  دادرارق  هحفص 18)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

جیروتسا5946632 سنیسال   enclosur2050 سنسیال هحفص 18)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

...و5946756 دراه  / دروبیک / سوم / هحفص 110)روتینام روتینام  ( روتینام

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

نمیا5946805 هدننک  هضرع  عجرم  ربراک  تهج 120  هلاس  کی  سنسیال  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب 
دنمشوه هکبش 

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5947042 ( رازفا مرن   / رازفا تخس   ) یا هنایار  تازیهجت  ینابتشپ  هحفص 18)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شیوداپ5947049 سوریو  هحفص 18)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هارمه5947488 هب  یدیوردنا ) تاقلعتم (  اب  یرپمآ  زاف 500 هس  زافکت و  روتنک  تست  هاگتسد  دیرخ 
رازفا مرن 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

گولانآ5947494 یژولویدار  هاگتسد  ءاقترا  تهج  یژولویدار  روتکتد  ددعود  یزادنا  هار  بصن و  ، هحفص 74)دیرخ روتکتد  ( روتکتد

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

یریوصت5945875 تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لیمکت ،  هحفص 16)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هاگدورف5946488 یریوصت  تراظن  هژورپ  یارجا  تهج  مزاول  نیبرود و  هحفص 60)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هاگدورف5946620 یریوصت  تراظن  زکرم  هحفص 60)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5946014 لیاف  قبط  راد  تومیر  یقرب  هرکرک  بصن  تخاس و   ، یاهمتسیسدیرخ یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 57) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

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

زا 128 ھحفص 128 
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