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

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 8  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 12

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 16

140 1140 1 نابآ   نابآ   2828 هبنش   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

37505 کارتشا : دک 
1396/03/17 زاغآ : خیرات 

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

(( لایر لایر )) هکس هکس وو   زرا   زرا خرن   خرن

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   162هکس , 150 , 000162 , 150 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما348,530348,530رالد تاراما مهرد   95,83095,830مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   153,960هکس , 000153,960 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس234,800234,800رالد سیئوس کنارف   368,700368,700کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 88,500هکس , 00088 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع264,300264,300رالد ناتسبرع لایر   93,75093,750لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 58,500هکس , 00058 ,500 , وروی000 ژورن363,390363,390وروی ژورن نورک   34,50034,500نورک

رایع رایع   1818 یالط   14,900یالط , 00014,900 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   418دنوپ ,240418 نپاژ240, نپاژ نینی   دصکی   250دصکی ,820250 ,820

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
((3030))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 121121 ))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 13  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 8  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 10  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 33

( یهگآ دادعت 27  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 39

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

( یهگآ دادعت 12  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 57

( یهگآ دادعت 6  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 64

( یهگآ دادعت 11  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 68

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 10  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

( یهگآ دادعت 16  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( یهگآ دادعت 2  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( یهگآ دادعت 6  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

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

( یهگآ دادعت 11  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

( یهگآ دادعت 7  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

( یهگآ دادعت 14  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 120
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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  • 120

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 124

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 124

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 126

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

شیک نیون  کیتامروفنا  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلا 16هرامش یرادا 8  تعاس   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم هبنشکیعبنم زور  تعاس 16  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958916 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Requirements سنسیال سنسیال LIC ASA و  (Sophos Firewall (UTM هاگتسد ود  لیوحت  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  200/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاکرادت دحاو  کالپ 2  یضاترم -  شبن  موس -  نابایخ  یباجنس ، نابایخ  ردام ،  ، نادیم دامادریم  نارهت   :: سردآ سردآ

73689105 :: 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

یلم هعسوت  هورگ  یراذگ  هیامرس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/02 :: یهگآ یهگآ هرامش   راشتناهرامش خیرات  زا  : دانسا شورف  عورش  خیرات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هخروم هبنشراهچ  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  : دانسا شورف  نایاپ  خیرات  یهگآ 

داصتقا یایند   :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم

5958988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا دانسا  رد  دوجوم  تاصخشم  ساسارب  زایندروم  یاه  لوژام  هناماس SharePointو  یزادنا  هار  بصن و  راکنامیپ  باختنا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیآ یم  لمعب  توعد  طیارش  دجاو  یقوقح  صاخشا  هیلک  زا  اذل  .دیامن  مادقا  یمومع  هصقانم  قیرط 

لایر غلبم 500/000  زیراو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  500،000،000 هصقانم : رد  تکرش  هدرپس 

هیامرس تکرش  کالپ 89 - یمادخ - دیهش  نابایخ  کنو -  نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  یناشن  هب  تیاغل 16:30 )  حبص  8  ) یرادا تعاس  رد   :: سردآ سردآ
لوا هقبط  یلم -  هعسوت  هورگ  یراذگ 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

LIC ASALIC ASA  سنسیال سنسیال (( Sophos Firewall (UTMSophos Firewall (UTM هاگتسد هاگتسد ودود   لیوحت   لیوحت وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

لوژام لوژام وو   SharePointSharePoint هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 22
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جرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005265000293 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش ات  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

شنیرفآ  :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958950 :: هرازه هرازه :: 1401/09/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  رادغارچ  تاعطاقت  یزاس  دنمشوه  یرادهگن و  ریمعت و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر رابتعا 10.500.000.000 

هبتر 5 هئارا  رهش  - کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  یدقن  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 525.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - یهگآ لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  لایر  غلبم 1.000.000  دانسا  دیرخ  یکیرتکلا -  تازیهجت  اب  طبترم  همانساسا  هموزر و  هئارا  تازیهجت و  تاسیسأت و 

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه 

لوا هقبط  رد  عقاو  جرک  یرادرهش  هناخریبد  لالب -  راولب  دیحوت -  نادیم  جرک -  سردآ   :: سردآ سردآ

02635892701 :: نفلت :: karaj.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

دک 89871  :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/13هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

karaj.ir :: عبنم :: 1401/09/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959277 :: هرازه هرازه :: 1401/09/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  رادغارچ  تاعطاقت  یزاسدنمشوه  یرادهگن و  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس رادغارچ   رادغارچ تاعطاقت   تاعطاقت یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه وو   یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 33

رهش رهش حطس   حطس رادغارچ   رادغارچ تاعطاقت   تاعطاقت یزاسدنمشوه   یزاسدنمشوه وو   یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 44
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زیربت تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RZS-0143400 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5959468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F YOKOGAWA DCS ANALOG INPUT MODULE CONTROL UNIT,14 NO POWER SUPPLY BUS UNIT دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: tzorc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرم  ود  هجراپ  کی  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/14 :: یهگآ یهگآ هرامش   یمومعهرامش نالعا  هحفص  رد  یهگآ  مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسراهب یاوآ   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  ود  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(LOGIC CONTROL SYSTEM (SHINKAWA نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 356.000.000.000 

لایر نیمضت 13.120.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

191 قاتا تاصقانم  دحاو  الاک -  نامتخاس  متفه -  هاگشیالاپ  زاف 18/17  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب -  ناتسا   :: سردآ سردآ

0771312248 07731311467 و 2426 - - 07731311455 :: نفلت :: setadiran.ir SPGC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

P/F YOKOGAWA DCS ANALOG INPUT MODULE CONTROL UNIT , 14 NO POWER SUPPLY BUS UNITP/F YOKOGAWA DCS ANALOG INPUT MODULE CONTROL UNIT , 14 NO POWER SUPPLY BUS UNIT دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

(( LOGIC CONTROL SYSTEM (SHINKAWALOGIC CONTROL SYSTEM (SHINKAWA  نیمات نیمات ناونع : : ناونع 66
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ناجنز یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001313000025 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، لمح شیامزآ ، تاکرادت ، تخاس ، تازیهجت ، نیمات  یحارط ، تایلمع  یراذگاو  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یرازگرب  تهج  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف  سنانیاف  قیرط  زا  ناجنز   AOC زکرم یاداکسا  متسیس  یزادنا  هار  تست ،  بصن ،

ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

ناجنز یا  هقطنم  قرب  تکرش   ، 4513733685 یتسپ :  دک  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  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

یاداکسا یاداکسا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار تست ،  ،  تست بصن ، ، بصن لمح ، ، لمح شیامزآ ، ، شیامزآ تاکرادت ، ، تاکرادت تخاس ، ، تخاس تازیهجت ، ، تازیهجت نیمات   نیمات یحارط ، ، یحارط یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
هدنشورف هدنشورف سنانیاف   سنانیاف قیرط   قیرط زازا     AOCAOC  زکرم زکرم
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یفیک یبایزرا  ناوخارف  دیدجت  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

19-09-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16  ات  تیاس  زا   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

portal.nioc.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 16  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EPC شور اب  نارهت  برغ  لامش  تفن  رابنا  یناشن  شتآ  هناماس  یاقترا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاایر دروارب 1.198.357.026.341  غلبم 

یراکنامیپ همانیهاوگ  یاراد  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - زاگ تفن و  هتشر  رد  هیاپ 4  لقادح 

یتفن یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  باداش -  ناردارب  دیهش  نابایخ  شبن  یلامش  رهشناریا  نابایخ  نارهت -  رازگ : هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
اه نامیپ  روما  مهدزیس  هقبط  ناریا ،

مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد  سامت 0211456 و  زکرم   :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
http://monaghese.niopdc.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001313000026 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960628 :: هرازه هرازه :: 1401/09/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز  یا  هقطنم  قرب  تکرش  یزکرم  رابنا  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن و  تازیهجت و  نیمات  یحارط ، تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنز  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناجنز یا  هقطنم  قرب  تکرش  یزکرم  رابنا  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن و  تازیهجت و  نیمات  یحارط ، تایلمع  یراذگاو  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   393,000,000 نیمضت :  غلبم 

08:00 تعاس : 1402/03/13 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناجنز یا  هقطنم  قرب  تکرش  تارادا  عمتجم  زا  رتالاب  ناجنز   ، 4513733685 یتسپ :  دک  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  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

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

EPCEPC  شور شور اباب   تفن   تفن رابنا   رابنا یناشن   یناشن شتآ   شتآ هناماس   هناماس یاقترا   یاقترا ناونع : : ناونع 88

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست وو   بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات یحارط ، ، یحارط تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 99
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تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

موس تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14010717-01 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشودهرامش زور  تعاس 17   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  تعاس 16   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

هنیزه یهگا -  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  زیراو  تهج  هدرپس  لداعم  دقن  هجو  ای  یکناب  همانتنامض  تروصب  لایر   33/000/000/000  : نیمضت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ 

کان  ) تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: سردآ سردآ

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

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01-14010821 :: یهگآ یهگآ هرامش   هامرذآ 1401هرامش خروم 5  هبنش  زور  تعاس 17   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم هامرذآ 1401عبنم خروم 12  هبنش  زور  تعاس 16   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن  مادقا  ریز  طیارش  ساسارب  یا  هلحرم  ود  ماع  هصقانم  یرازگرب  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرون ربیف  تازیهجت  دیرخ  - 

هب زیراو  تهج  هدرپس  لداعم  دقن  هجو  ای  یکناب و  همانتنامض  تروص  هب  تسیاب  یم  هک  لایر  هصقانم 1.200.000.000  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تیفیک  لوا  شقن  تکرش  کناب  تسپ  هرامش 39222010028673427201  باسح 

دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگا  جرد  هنیزه 

:: سردآ سردآ

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

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تاطابترا   تاطابترا یاه   یاه هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

یرون یرون ربیف   ربیف تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ 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 126 ھحفص 10 
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یبرغ ناجیابرذآ  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: س/1401/95 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لادتعا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هراپیاچ طوش و  ناگرزاب ،  ، وکام یوخ  یاهناتسرهش  لماش  ناتسا  لامش   FTTH نیکرتشم هکبش و  یرادهگن  یریاد و  هعسوت  تایلمع  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لسناریا یطابترا  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   ، ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5959179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد ییاتسور  یرهش و  قطانم  رد   TKS تسد رد  دیلک  تروص  هب  دیدج  یطابترا  یاه  تیاس  تخاس  هنیمز  رد  تیحالص  یاراد  ناراکنامیپ  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تامدخ الاک و  ناگدننک  نیمأت  تسرهف  ناگزمره  نامرک و  ناتسچولب  ناتسیس و  یاه  ناتسا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: sourcing.irancell.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: sourcing@mtnirancell.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FTTHFTTH  نیکرتشم نیکرتشم وو   هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن وو   یریاد   یریاد هعسوت   هعسوت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1212

TKSTKS تسد   تسد ردرد   دیلک   دیلک تروص   تروص هبهب   دیدج   دیدج یطابترا   یطابترا یاه   یاه تیاس   تیاس تخاس   تخاس هنیمز   هنیمز ردرد   تیحالص   تیحالص یاراد   یاراد ناراکنامیپ   ناراکنامیپ ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 1313

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093676000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/08هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم :: 1401/09/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959695 :: هرازه هرازه :: 1401/09/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک  یاه  متسیس  هکبش  ینابیتشپ  تاعالطا و  یروانف  یاه  هژورپ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هصقانم 1.762.500.000  رد  تکرش  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02141934 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

رواشم ییاسانش  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتات 1401/9/5هرامش  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5960189 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن مادقا  تاعالطا )  یروانف  تاطابترا و  شخب  رد  یژرنا  عماج  دنس  نیودت  تهج (  رواشم  باختنا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 230 و 234 ینف  رتفد  یلخاد 220 -  ینابیتشپ  هرادا   :: نفلت :: ict-park.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5958916LIC ASA سنسیال (Sophos Firewall (UTM هاگتسد ود  لیوحت  هحفص 5)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لوژام5958988 هناماس SharePointو  یزادنا  هار  بصن و  راکنامیپ  هحفص 5)باختنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرتویپماک یرتویپماک یاه   یاه متسیس   متسیس هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف یاه   یاه هژورپ   هژورپ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1414

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف وو   تاطابترا   تاطابترا شخب   شخب ردرد   یژرنا   یژرنا عماج   عماج دنس   دنس نیودت   نیودت تهج   تهج ناونع : : ناونع 1515

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 126 ھحفص 12 
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نادمه یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا ـ  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1412847 :: یهگآ یهگآ هرامش   ناریاهرامش داتس  هناماس  رد  هدش  رشتنم  ناوخارف  قبط   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تورث  :: عبنم ناریاعبنم داتس  هناماس  رد  هدش  رشتنم  ناوخارف  قبط   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959102 :: هرازه هرازه خناریادکدک   داتس  هناماس  رد  هدش  رشتنم  ناوخارف  قبط   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 2001003123000108  هب  نادمه  ناتسرهش  دابآ  دشاب  یم  تلود  شکرو -  میرکلادبع -  روحم  تلافسآ  سیب و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرامش 2001003123000109 هب  دیبسالگ  رنیت و  هارمه  هب  یکیفارت  درس  گنر  دیرخ 

هرامش 2001003123000110 هب  نادمه  ناتسا  حطس  تاعطاقت  رد  یا  هطقن  ییانشور  متسیس  ثادحا 

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
دش  دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا 

ققحم هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  لحارم  یلبق ، تیوضع  مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال 
دنزاس

هداج لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یمیهاربا  راتس  دیهش  راولب  شبن  یدابآ  دسا  نیدلا  لامج  دیس  راولب  نادمه ، فلا : یاه  تکاپ  هئارا  رازگ و  هصقانم   :: سردآ سردآ
نادمه ناتسا  یا 

08134228154 :: 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

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

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

2001005265000293 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5959119 :: هرازه هرازه :: 1401/09/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطسرادغارچ  تاعطاقت  یزاس  دنمشوه  یرادهگن و  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رهش  حطسرادغارچ  تاعطاقت  یزاس  دنمشوه  یرادهگن و  ریمعت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
10,372,380,000 یلام :  دروآرب 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   525,000,000 نیمضت :  غلبم 

یکیرتکلا تازیهجت  اب  طبترم  همانساسا  هموزر و  هئارا  تازیهجت و  تاسیسات و  هبتر 5  هئارا  نیمضت :  تاحیضوت 
یدقن 

14:00 تعاس : 1401/12/13 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دیحوت نادیم  جرک   ، 3134851889 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد یایا   هطقن   هطقن ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس ثادحا   ثادحا دیبسالگ -  -  دیبسالگ وو   رنیت   رنیت هارمه   هارمه هبهب   یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر دیرخ   دیرخ روحم -  -  روحم تلافسآ   تلافسآ وو   سیب   سیب هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
ناتسا ناتسا حطس   حطس تاعطاقت   تاعطاقت

1616

رهش رهش حطسرادغارچ   حطسرادغارچ تاعطاقت   تاعطاقت یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه وو   یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1717

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

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یداصتقا ههجاوم   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959170 :: هرازه هرازه تعاس 8/30دکدک    - 1401/09/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رابیوج ناتسرهش  سدق )  هار  هس  میرات  یهار  هس  تلافسآ  یزاسهب و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناودنک روحم  ینف  هینبا  راوید و  تمرم  ریمعت و  ثادحا 

هوکداوس روحم  مراوج  کراپ  هدودحم  ینتب  نماض  راوید  ثادحا 
( 2  ) زاف  ) دابآ حرف  یراس  روحم  تلافسآ  یسدنه و  یریگ  هکل 

درودنایم ناتسرهش  یمراو  اترس و  هب  الکباراد  روحم  شکهز  یگنس و  راوید  ثادحا 
یکیفارت مرگ  گنر  اب  ینایرش  یلصا و  یاهروحم  یشک  طخ  یارجا  هیهت و 

یربارت هار و  هتشر  رد  هبتر 5  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یگدیسر نامیپ و  هرادا  لباقم  بالقنا  نابایخ  یراس   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت :: iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هقطنم 20  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت هیحالصا -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/34 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم :: 1401/09/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ سابع  لاناک  ندرک  هدیشوپرس  تهج  ینتب  هدینت  شیپ  لادگنس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هقطنم 20 حطس  رباعم  تهج  ینتب  لودج  شوپفک و  دیرخ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقطنم 20 یرادرهش   :: 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

یریگ یریگ هکل   هکل -- کراپ کراپ هدودحم   هدودحم ینتب   ینتب نماض   نماض راوید   راوید ثادحا   ثادحا  - - روحم روحم ینف   ینف هینبا   هینبا وو   راوید   راوید تمرم   تمرم وو   ریمعت   ریمعت ثادحا   ثادحا  - - تلافسآ تلافسآ وو   یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع
روحم روحم تلافسآ   تلافسآ وو   یسدنه   یسدنه

1818

حطس حطس رباعم   رباعم تهج   تهج ینتب   ینتب لودج   لودج وو   شوپفک   شوپفک دیرخ   دیرخ -- ندرک ندرک هدیشوپرس   هدیشوپرس تهج   تهج ینتب   ینتب هدینت   هدینت شیپ   شیپ لادگنس   لادگنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

8/22004 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959849 :: هرازه هرازه 8دکدک   تعاس  - 1401/08/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 8 حطس  ور  هراوس  ربعم  یکیفارت  تیاده  ینمیا و  تازیهجت  یساسا  تاریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینیمخ ماما  نادیم   :: سردآ سردآ

31295188 :: 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

مق یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  خروم 1401/8/29  تعاس 8  زا   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
14:20

یمالسا یروهمج   :: عبنم تعاس 13:20عبنم زا 1400/8/29   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960624 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/09/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هام  ارجا 5  تدم  لایر -  دروارب 82.698.625.204  یراتکه -  یضارا 48  یزاس  هدامآ  یراذگلودج  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  ارجا 6  تدم  لایر -  دروارب 43.619.203.306  راهچ -  هقطنم  یاه  ناتسوب  ییانشور  متسیس  ثادحا 

هام  نامیپ 5  تدم  لایر -  دروارب 23.894.710.847  نیلولعم -  تهج  یداینب  یاه  ناتسوب  یزاسهب 
یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ..و 

یربارت  هار و  هبتر 5  لایر 0  همان 4.135.000.000  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکیرتکلا  یژرنا  عیزوت  یقرب و  تاسیسات  هینبا و  لایر -   2.206.000.000

یکیرتکلا یژرنا  عیزوت  یقرب و  تاسیسات  هینبا و  لایر -   2.181.000.000

مق یرادرهش  ینارمع  ینف و  تنواعم  مود  هقبط   b کولب زکرم  یرادرهش  نامتخاس  ردص  یسوم  ماما  راولب  مق   :: سردآ سردآ

02536104585 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش5958950 حطس  رادغارچ  تاعطاقت  یزاس  دنمشوه  یرادهگن و  ریمعت و  هحفص 5)یراذگاو  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رهش5959277 حطس  رادغارچ  تاعطاقت  یزاسدنمشوه  یرادهگن و  هحفص 5)ریمعت و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

ربعم ربعم یکیفارت   یکیفارت تیاده   تیاده وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 2020

نیلولعم نیلولعم تهج   تهج یداینب   یداینب یاه   یاه ناتسوب   ناتسوب یزاسهب   یزاسهب یراتکه -  -  یراتکه   4848 یضارا   یضارا یزاس   یزاس هدامآ   هدامآ یراذگلودج   یراذگلودج ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هرامش 1- هصقانم  دیدجت  هصقانم 40180379 و  هرامش   :: یهگآ یهگآ هرامش   هرامش
998139

خروم تعاس 12  ات  رثکادح   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5959926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوضر ناسارخ  ناتسا  رد  داژن  یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  کینورتکلا  تظافح  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

 - لایر نیمضت 1.700.000.000  غلبم  هرامش 998139-1  هصقانم  دیدجت  لایر و  نیمضت 2.250.000.000  غلبم  هصقانم 40180379  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

داژن یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  سخرس - / دهشم هداج   165 رتمولیک  - یوضر ناسارخ  ناتسا  : رازگ هصقانم  یناشن  مان و   :: سردآ سردآ
تاصقانم نویسیمک  هرامش 255 ، یلامش ، ) یارسشناد  شبن ( هوکبآ ، نابایخ  دهشم ، ییاشگزاب :

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

05137285024 :: 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

سولاچ دحاو  یمالسا  دازآ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناکاپ راید   :: عبنم یهگآعبنم جرد  زا  سپ  یراکزور  هد  ات  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سولاچ رد  عقاو  دوخ  یزکرم  رتفد  هطوحم  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هصقانم رد  تکرش  هدرپس  ناونعب  لایر  غلبم 50.000.000  زیراو   :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2222

یزکرم یزکرم رتفد   رتفد هطوحم   هطوحم هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 2323

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5959096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناسنا عبانم  یاهمتسیس  رازفا  مرن  ینابیتشپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000383000554 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شخرذا  نازادرپ  حرط  تکرش  هب  طوبرم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دننکن تکرش  رگید  یاهتکرش  دشابیم  یراصحنا  رازفا  مرن 

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

33450178-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا دات  دروم  یلخاد  رورس  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001085000015 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  اکرآ  هناماس  نایار  هدنزاس  عجرم  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق   DVD عون  XGS 2300 هنایار هکبش  لاوریاف  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

سوفوس یتراجت  مان  اکرآ  هناماس  نایار  هدننک  هضرع  عجرم 
هتسب 1 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3415679439 یتسپ :  دک  پ166 ،   - ادخهد کراپ  یوربور   - یتشهب دیهش  راولب  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33692770-028  ، 33354590-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33343690-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناسنا یناسنا عبانم   عبانم یاهمتسیس   یاهمتسیس رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 2424

رورس رورس سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 126 ھحفص 17 
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5959118 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلام یاهمتسیس  رازفا  مرن  ینابیتشپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000383000553 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شخرذا نازادرپ  حرط  تکرش  هب  طوبرم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دننکن تکرش  رگید  یاهتکرش  دشابیم  یراصحنا  رازفا  مرن 

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

33450178-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  رد  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 isc تیاس رد  ندش  هیامن  یارب  یزاس  هدامآ  تخاس hmtl و 

1101030708000489 زاین :  هرامش 
یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

.دوش هداد  تمیق  یتسویپ  کرادم  رد  تاصخشم  قبط  .دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هژورگ  نیا  یراج  یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1985713871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  رایکدوک  نابایخ  یاهتنا  وجشناد  راولب  نیوا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71732810-021  ، 22180024-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22180024-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلام یلام یاهمتسیس   یاهمتسیس رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 2626

iscisc تیاس   تیاس ردرد   ندش   ندش هیامن   هیامن یارب   یارب یزاس   یزاس هدامآ   هدامآ وو     hmtlhmtl تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 126 ھحفص 18 
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ناکرسیوت جع )  ) رصعیلو ناتسرامیب   :: 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 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

5959367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرهش ( جع  ) رصعیلو ناتسرامیب  تازیهجت ) وراد و  یجنس  تلاصا  تباب   ) یرادا یاه  همان  نکساو  پیات  روما  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناکرسیوت

1101092880000487 زاین :  هرامش 
ناکرسیوت جع   رصعیلو   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
10 دادعت : 

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

خیرات زا  ناکرسیوت  ناتسرهش  ( جع  ) رصعیلو ناتسرامیب  تازیهجت ) وراد و  یجنس  تلاصا  تباب   ) یرادا یاه  همان  نکساو  پیات  روما  یراذگاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام تفه  تدم  هب  تیاغل 1402/03/31   1401/09/01

6591853385 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  ناتسرامیب  یتشهب -  دیهش  راولب  ناکرسیوت -  ناکرسیوت ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34922858-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34923301-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادا یرادا یاه   یاه همان   همان نکساو   نکساو پیات   پیات روما   روما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2828

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

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

زا 126 ھحفص 19 
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ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959404 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

KASPERSKY ENDPOINT BUSINESS SELECT هربراک هلاسکی 370 لانیجروا  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001609002937 زاین :  هرامش 

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS SELECT یتراجت مان   DVD عون سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

داپژد هکبش  ینمیا  یسدنهم و 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/03 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

KASPERSKY ENDPOINT KASPERSKY ENDPOINT BUSINESS SELECTBUSINESS SELECT هربراک   هربراک 370370 هلاسکی   هلاسکی لانیجروا   لانیجروا سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 126 ھحفص 20 
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برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959574 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  لیابوم  لانگیس  هدننک  رارکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863001196 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یئاضر میرم  هدننک  هضرع  عجرم   COMBA یتراجت مان   TA-D12FD لدم  MHz 900 سناکرف لیابوم  جاوما  هدننک  تیوقت  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/19 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیابوم لیابوم لانگیس   لانگیس هدننک   هدننک رارکت   رارکت ناونع : : ناونع 3030

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

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

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

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

5959609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگنک هر ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب   IT دحاو یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام تدمب 12 

1101000383000555 زاین :  هرامش 
رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

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

یزادرپراک دحاو  ....تافیلخ   .... 09171788295 سامت : هرامش 

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

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

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هام هام   1212 تدمب   تدمب ناگنک   ناگنک هرهر ) ) )) ینیمخ ینیمخ ماما   ماما ناتسرامیب   ناتسرامیب   ITIT دحاو   دحاو یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3131

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیون شیپرد  جردنمدافم  قبط  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک  ،PKI یمومعدیلک تخاسریز  یاهرازفا  نایم  یرازفا  مرن  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شنم یفرصت  سانشراک 64572747  اب  سامت  دادرارق 

1101001017000559 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

PARSKIT-PKE-SDK یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف  یمومع  دیلک  تخاس  ریز  هب  هدننک  زیهجت  یرازفا  مرن  هعسوت  هناماس  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
نما یکینورتکلا  تیوه  ناروانف  هدننک  هضرع  عجرم 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راولب کرادم  لاسرا  سردآ  دشاب  یم  فذح  هلزنم  هب  تسویپ  کرادم  لاسرا  مدع  دوش  لاسرا  هناماس  نایاپ  زا  دعب  تعاس  رثکادح 24  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیرخ زیهجت و  هریاد  مود  پ8 ط  زیورپ ) یداه  ) یقرش ناغمرا  رایدنفسا  زا  رتالاب  اقیرفآ 

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

75358221-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمومعدیلک یمومعدیلک تخاسریز   تخاسریز یاهرازفا   یاهرازفا نایم   نایم یرازفا   یرازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3232
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ناتسدرک بالضاف  با و  تکرش   :: 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 09 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5960070 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب   web GIS یرازفا مرن  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007014001004 زاین :  هرامش 

( صاخ یماهس   ) ناتسدرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یعاس ناشیدنا  نردم  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   WEB - GIS web/gis یناکم تاعالطا  یاه  هیال  تیریدم  هناماس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  هارمه  هرامش  جرد  همیمض و  مالعتسا  مرف  قبط  یداهنشیپ  کرامو  هدنزاس  هناخراک  مان  هئارا   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  لیمکت  یتسویپ  مالعتسا  مرف  دقاف  تاداهنشیپ  هب  ***

6619643413 یتسپ :  دک  یتسیزهب ،  نامزاس  بنج  یلبش -  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33177664-087  ، 33285777-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33241045-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ع)  ) نینموملاریما ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

kaspersky سوریو یتنآ  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000312000098 زاین :  هرامش 

نینموملاریما ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Core هخسن  Kaspersky Endpoint Security for Business سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 
هتسب 1 دادعت : 

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

هدش رکذ  طیارش  اب  تریاغم  تروصرد  دامن  هعلاطم  ار  تسویپ  لیاف  رد  هدش  دیق  طیارش  .زکرم  برد  لیوحت  ههام  6 تخادرپ.هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا هدننک  نیمات  اب  دادرارق  دقع.دش  دهاوخ  لاطبا  خساپ 

3848176941 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  هدکشناد  بنج  تشدرس  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34173601-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34173626-086 :: 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 حرش   حرش هبهب     web GISweb GIS یرازفا یرازفا مرن   مرن تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3333

kasperskykaspersky سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3434
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رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5960171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ لاقتنا  تایلمع  هد  هقطنم  سوریو  یتنآ  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092625000617 زاین :  هرامش 

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

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

31665047-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960421 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالعا تهجو  هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا  تسویپ ،  کرادم  قباطم  کناب  یربیاس  دنفادپ  یزاس  هدایپ  نیودت و  یحارط ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدیدرگ  باختنا  تمیق 

1101001017000562 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

زادرپ نما  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1  یدنب  هتسب  عون  دیوردنا  شیوداپ  سوریو  یتنآ  ناونع  یتینما  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  مالعتسا  زا  تکرش  فذح  بجوم  یتساوخرد  کرادم  لاسرا  مدع  دشاب -  یم  تسویپ  لیاف  قباطم  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ لاقتنا   لاقتنا تایلمع   تایلمع هدهد   هقطنم   هقطنم سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 3535

دیوردنا دیوردنا شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع   ناونع یتینما   یتینما رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959156 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدیدرگ تسویپ  تساوخرد  لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا  تراچ  اضاقت 0146041 / هرامش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا

1101093202000852 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اکیرمآ هدحتم  تالایا  ، RPG-3 GRC، GRC یهاچ هت  امد  راشف و  جیگ  یراون  تراچ  یامنهار  هعطق ، چیپ ، الاک :  مان 
ددع 400 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

52132305-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاچ یهاچ هتهت   امد   امد وو   راشف   راشف جیگ   جیگ یراون   یراون تراچ   تراچ یامنهار   یامنهار هعطق ، ، هعطق چیپ ، ، چیپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959176 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف و داهنشیپ  ، دینک هعجارم  هدش  تسویپ  یاضاقت  هب  رظن  دروم  یالاک  زا  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ,0130103 اضاقت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش تسویپ  ازجم  تروصب  گولاتاک  یلام و 

1101093985006394 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

F.C.C.C هدنزاس عجرم  ییویدار  یاه  تیاس  رد  ردیف 1\2  لباک  ترا  لاصتا  دربراک   in 2\1 تیک دنارگ  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یفیلخ نامیا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HARTEX یتراجت مان   KTYB-02 لدم لاتیجید  راشف  جیگ  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HIMA یتراجت مان   Z7108 لدم  PLC هاگتسد هعطق  گالپ  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

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

گولاتاک یلام و  ینف و  داهنشیپ  ، دینک هعجارم  هدش  تسویپ  یاضاقت  هب  رظن  دروم  یالاک  زا  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ,0130103 اضاقت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تسویپ  ازجم  تروصب 

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

34148787-061  ، 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

PLCPLC  هاگتسد هاگتسد هعطق   هعطق گالپ   گالپ لاتیجید -  -  لاتیجید راشف   راشف جیگ   جیگ ردیف -  -  ردیف لباک   لباک ترا   ترا لاصتا   لاصتا دربراک   دربراک   inin   22 \\11 تیک   تیک دنارگ   دنارگ ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5959280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935000749 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیئوس هدنزاس  روشک   BUHLER یتراجت مان  درآ  تاجناخراک  دربراک   PLANT MONITORING ELEMENT لدم دیلوت  طخ  گنیروتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

اسکت تراجت  هعسوت  یناگرزاب  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 21 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   MSI یتراجت مان   Cubi/Mini PC Cubi/8GB Up to 16GB/120GB SSD/IntelHD Graphic لدم  mini pc هارمه هنایار  الاک :  مان 

سیرتام تراجت  هعسوت و 
هاگتسد 21 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

84120996-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هارمه هارمه هنایار   هنایار دیلوت -  -  دیلوت طخطخ   گنیروتینام   گنیروتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959754 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: ریز تاصخشم  اب   Bei Industrial Encoder Devision هاگتسد ود  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Model: H25D-12NB-S1-CW-ECS7-S

P/N: 924-01079-252
Cust No: 21506

1101091592000953 زاین :  هرامش 
ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 

تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31444746-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Bei Industrial Encoder Devis ionBei Industrial Encoder Devis ion هاگتسد   هاگتسد ودود   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 4040

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

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

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

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

5959880 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  حرش  قباطم  لامش  نویساموتا و  یاه  تسپ  رد  اطخ  تابث  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001123000435 زاین :  هرامش 

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

تمدخ 1 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ءاضما رهم و  لیمکت و  زا  سپ  تسویپ  یاه  لیاف  .دشابیم  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قباطم  زاین  دروم  یاه  الاک  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  داتس  هناماس  رد  اددجم 

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

36103623-051  ، 36103000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36103099-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش قباطم   قباطم لامش   لامش وو   نویساموتا   نویساموتا یاه   یاه تسپ   تسپ ردرد   اطخ   اطخ تابث   تابث بصن   بصن ناونع : : ناونع 4141
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دنهس قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنهس هاگورین  زاین  دروم  نیبروت  هربیو  تعرس  یاه  تراک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001525000238 زاین :  هرامش 

دنهس قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دنهس هاگورین  زاین  دروم  نیبروت  هربیو  تعرس  یاه  تراک  دیرخ  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
متیآ  9 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
بانب رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنهس هاگورین  زاین  دروم  نیبروت  هربیو  تعرس  یاه  تراک  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33248481-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33248496-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبروت نیبروت هربیو   هربیو تعرس   تعرس یاه   یاه تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242

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

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5960469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/09/18 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
obara کرام شوج  هطقن  هاگتسد  رپوتسا  هتسد  ناونع : 

14012418 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/04 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14012766 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5960476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/13 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تابر رلرتنک  ویارد  متسیس  ناونع : 

14012766 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/28 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

obaraobara کرام   کرام شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد رپوتسا   رپوتسا هتسد   هتسد ناونع : : ناونع 4343

تابر تابر رلرتنک   رلرتنک ویارد   ویارد متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4444

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

مق ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: 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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تامدخ  حرش  ساسارب  دابآدومحم  یتعنص  کرهش  یناشن  شتآ  هاگتسیا  زا  یرادرب  هرهب  یرادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کرهش بآ  عیزوت  هکبش  یور  رب  هدش  بصن  تناردیه  یاهریش  اهنآ و  یور  رب  هدش  بصن  تازیهجت  یناشن و  شتآ  یاه  نیشام  سیورس  یرادرب ، هرهب  یرادهگن ،

یتامدخ و یتعنص ، یاهدحاو  هب  تاجن  دادما  یناشن و  شتآ  تامدخ  هئارا  یناشن و  شتآ  هاگتسیا  نامتخاس  زا  یرادرب  هرهب  یرادهگن و  دابآ و  دومحم  یتعنص 
دادرارق هنومن  تسویپ  تامدخ  حرس  ساسا  رب  ثداوح  زورب  عقاوم  رد  دابآ  دومحم  یتعنص  کرهش  رد  رقتسم  یمومع  نکاما 

1101001109000070 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/01 زاین :  خیرات 
مق مق ،  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3716663383 یتسپ :  دک  کالپ 36 ،  هچوک 4 -  ناراطع -  راولب  یقودص -  دیهش  یرتم   45 مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32919200-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32900210-025 :: 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

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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدش بصن   بصن تناردیه   تناردیه یاهریش   یاهریش وو   اهنآ   اهنآ یور   یور ربرب   هدش   هدش بصن   بصن تازیهجت   تازیهجت وو   یناشن   یناشن شتآ   شتآ یاه   یاه نیشام   نیشام سیورس   سیورس یرادرب ، ، یرادرب هرهب   هرهب یرادهگن ، ، یرادهگن ناونع : : ناونع
وو یناشن   یناشن شتآ   شتآ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا وو   یناشن   یناشن شتآ   شتآ هاگتسیا   هاگتسیا نامتخاس   نامتخاس زازا   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   یرادهگن   یرادهگن وو   یتعنص   یتعنص کرهش   کرهش بآبآ   عیزوت   عیزوت هکبش   هکبش یور   یور ربرب  

تاجن تاجن دادما   دادما

4545

ناتسرامیب ناتسرامیب تهج   تهج 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 4646

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

1101091565000033 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 : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
ایاپ یژرنا  لیدبت  هدننک  هضرع  عجرم   FZG CABLE یتراجت مان   FMZ4100 قیرح مالعا  متسیس  قیرح  دض  لباک  الاک :  مان 

ددع 770 دادعت : 
1401/09/05 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 : 

1401/09/05 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 : 
1401/09/05 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 : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
متسیس باهش  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  نایاس  یتراجت  مان   SD-S92 لدم کیرتکلاوتف  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 27 دادعت : 
1401/09/05 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 : 

1401/09/05 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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: 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 14 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959569 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  ساسا  رب  قیرح  مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001445000027 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   SLR-835HW لدم یکیتسالپ  سنج  یترارح  یدود و  قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لک تمیق  تسیمازلا -  داتس  هناماس  قیرط  زا  اهب  مالعتسا  لاسرا  اضما و  رهم و  یتسویپ ،  اهب  مالعتسا  رد  تمیق  مالعا  دشاب -  یم  یضرف  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  بصن  هنیزه  دیرخ و 

6931449574 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32231321-084  ، 32222285-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220179-084 :: 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

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ص)  ) مرکاد ین  ترضح  ناتسرامیب  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004047000196 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق مالعا  زا  لبق  ینادیم  دیدزاب  - ددرگ هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  تاعالطا  لیمکت  بسک و  تهج  -2 تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( مدقم دیواج  سدنهم  09171748124) تسا یمازلا 

1713934871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یرتسگداد  هارراهچ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37266643-077  ، 33341755-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341749-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم ساسا   ساسا ربرب   قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4747

(( صص  ) ) مرکاد مرکاد ینین   ترضح   ترضح ناتسرامیب   ناتسرامیب قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4848

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960006 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسکات کیبآ و  زاگ  تارادا  یاه  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091335000089 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تفرشیپ دصرد  100 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

کیبآ رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناریناوت هناماس  رد  .دنشاب 2 - نیوزق  یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  زا  هیدات  یاراد  دیاب 1 - مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب هباشم  راک  کی  لقادح  یاراد  .دنشاب 3 - هدرک  مان  تبث 

رتشیب 028-33379152 تاعالطا  بسک  تهج  سامت  هرامش  - 4

3471777995 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  زاگ  تکرش  - یناهفصا یفرشا  نابایخ  - ءادهشلادیس راولب  - ظفاح نادیم  - ردونیم نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33792098-028  ، 3194-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3194-028 :: 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

کارا نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریالم کارا و  یاههاگتسیا  تاسیسات  قیرح  مالعا  تازیهجت  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001294000162 زاین :  هرامش 
کارا نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

ددرگ یرازگراب  روتکاف  شیپ  تسویپ - تامدخ  حرش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819667541 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  نادیم  یدوریش  دیهش  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32152295-086  ، 32155900-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32155800-086 :: 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

زاگ زاگ تارادا   تارادا یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949

ریالم ریالم وو   کارا   کارا یاههاگتسیا   یاههاگتسیا تاسیسات   تاسیسات قیرح   قیرح مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  هشقن و  قبط  ناتسرامیب  یژرنا  لنوت  فکمه و  هقبط  ریذپ  سردآ  کیتاموتا  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
عبرم رتم  دودح 15000 تسویپ 

1101050194000183 زاین :  هرامش 
نادهاز یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
عبرم رتم  15000 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یمازلا  ناتسچولب ) ناتسیس و  - نادهاز یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  ) هژورپ لحم  زا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یرازگراب  هتفرگ و  تروص  یفرصم  مالقا  تایئزج  اب  یژرنا  لنوت  فکمه و  هقبط  هشقن  ساسارب  یراذگ  تمیق 

 : 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب یژرنا   یژرنا لنوت   لنوت وو   فکمه   فکمه هقبط   هقبط ریذپ   ریذپ سردآ   سردآ کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 09 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا ) تسویپ حرش  هب  ناجنز  ناتسا  یا  هقطنم  قرب  یاه  تسپواه  نامتخاس  قیرح  مالعا  یاه  متسیس  تاریمعتو  یرادهگن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09147428163: زاون حور  سدنهمزا  ینف  تالاوس  ( هباشم دک 

1101001313000226 زاین :  هرامش 
ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

تسیهیدب.دایمن یرازگراب  هناماس  رد  اددجم  اضما  رهم و  زا  سپ  لیمکت و  پاچ  تفایرد و  ار  تسویپ  تمیق  داهنشیپ  تسیابیم  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ناسکی  هناماس  رد  هدش  جرد  یداهنشیپ  تمیق  اب  تسیابیم  تمیق  داهنشیپ  مرف  یداهنشیپ  تمیق 

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

33145339-024  ، 33145900-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33145852-024 :: 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

دبیم هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  طیارش  اب  قباطم  قیرح  مالعا  .دشابیم  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091773000003 زاین :  هرامش 

دبیم هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
سراپ نایوپ  تعنص  ناحارط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   TELEDATA یتراجت مان   ONE لدم یزوس  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  الاک :  مان 

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

دبیم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ لیاف  تسیل  طیارش و  اب  قباطم  قیرح  مالعا  .دشابیم  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8961735473 یتسپ :  دک  دبیم ،  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  ماما -  نابایخ  دبیم -  دبیم ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32334160-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32334164-035 :: 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

یایا هقطنم   هقطنم قرب   قرب یاه   یاه تسپواه   تسپواه نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس تاریمعتو   تاریمعتو یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 5252

.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف طیارش   طیارش اباب   قباطم   قباطم قیرح   قیرح مالعا   مالعا .دشابیم   .دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناونع : : ناونع 5353

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط   0110006  : اضاقت هرامش  دیسا  هب  مواقم  یناشن  شتا  هبعج  الاک :  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  امتح 

1101093985006420 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راک موف  ران  یتراجت  مان   SRI لدم یناشن  شتآ  هبعج  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

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

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

34146955-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  2727   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دیسا دیسا هبهب   مواقم   مواقم یناشن   یناشن شتا   شتا هبعج   هبعج ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا یرهش  بالضاف  با و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959059 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  نفلت  قرب و  هکبش ،  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001434000405 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یویتش ماهلا  هدننک  هضرع  عجرم   MACROSAT یتراجت مان   AR812BLK لدم هنایار  هکبش  تازیهجت  تباث  هدنرادهگن  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ .ددرگ لیمکت  رطس  هب  رطس  تسویپ  لیاف  امازلا  / یفیک لرتنک  دیئات  زا  سپ  هام  ود  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناهفصا ،  ناتسا  یافبآ  تکرش  رباج ، نابایخ  ینیلک ، خیش  نابایخ  جیوادرم ، زاریش ، هزاورد  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8168936556

36693409-031  ، 36680030-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36689586-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نفلت نفلت وو   قرب   قرب هکبش ،  ،  هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5555

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959063 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعجارم تسویپ  لیاف  هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110068  هرامش   ( لباک  ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش

1101093985006392 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140100 لدم  m 10 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140200 لدم  m 20 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140250 لدم  m 25 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HDMI  1 .4VHDMI  1 .4V  لباک لباک ناونع : : ناونع 5656

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5959312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا.تسویپ ینف  تاصخشم  رب  قبطنم  ددع  کی  گنیماکنیا   order code: 7xv5655-0ba00/bb اب سنمیز  باه  لایرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  هباشم  الاک  دک 

1101001049000143 زاین :  هرامش 
نانمس یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هنایار دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   FH-600 لدم ریاو  ریاف  چیئوس  باه  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

رف 09129425860 یدارم  یاقآ  سانشراک  .ددرگ  یم  یقلت  مالعتسا  رد  در  هلزنم  هب  روتکاف  شیپ  تبث  مدع  ددرگ  یرازگراب  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3519646171 یتسپ :  دک  نانمس ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سدق - راولب  نانمس - نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31102205-023  ، 33322002-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321932-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریاو ریاو ریاف   ریاف چیئوس   چیئوس باه   باه ناونع : : ناونع 5757
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ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5959394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش نفلت و  طوطخ  یفرصم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001121000170 زاین :  هرامش 

ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
گرب امتح  ددرگ و  هئارا  تمیق  سپس  هعلاطم  امتح  ار  مزاول  تساوخرد  تسیل  لودج  ریز  تاحیضوت  یمامت  تمیق  داهنشیپ  زا  لبق   ) تسویپ رد  تسیل  اب  قباطم  - 

) ددرگ تسویپو  لیمکت  تسویپ  رد  مالعتسا 
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک رظن  دروم  یالاک  اب  تریاغم  دوجو  تروص  رد  ددرگ و  ماجنا  لک  هرادا  نیا  رابنا  برد  الاک  لاسرا  ربتعم و  یتناراگ  یاراد  یناریا و  امتح  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ددرگ و  لاسرا  ددجم  یتسیاب  دوش و  یم  هداد  تدوع 

9146619334 یتسپ :  دک  تیریدم ،  نامتخاس  نهآ -  هار  نادیم  بایماک -  دیهش  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32004294-051  ، 32004201-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32253033-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش وو   نفلت   نفلت طوطخ   طوطخ یفرصم   یفرصم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5858
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ناریا یندعم  داوم  دیلوت  هیهت 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

5959407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروپ هکبش 24  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001028000052 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وکسیس  C9200-L-24-P4GE180 NEW لدم تروپ  هکبش 24  چیئوس  - 

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

1401/09/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهاوخ مادقا  ییراکزور  10 هیوست هب  تبسن  ینفداتو  لیوحتزا  سپ  وکسیس   C9200-L-24-P4GE180 NEW لدم تروپ  هکبش 24  چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیدرگ

 : یتسپ دک  یتسپ 14155-3 ،  قودنص  یبونج  جرب  کالپ 1713 لالقتسا  امنیس  یوربوررصعیلو  نادیمزارتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1594643118

45286506-021  ، 88912593-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88806758-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ هکبش  2424   هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5959
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زربلا یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: 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 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

waf لاوریاف دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001416000028 زاین :  هرامش 

زربلا یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ اریو  هشارت  نیون  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET یتراجت مان   Fortigate لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قباطم  لاوریاف  تاصخشم  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  یاه  زوجم  ندوب  اراد  هب  طونم  مالعتسا  رد  تکرش  طیارش  ندوب  اراد  -

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشاب و  یم  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  ود  هیوست  -

3186717598 یتسپ :  دک  زربلا ،  یا  هقطنم  بآ  تکرش  ناتسوب  نلابایخ  یلصم  یوربور  ینیمخ  ماما  راولب  - رهش رهم  جرک - جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33342300-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340270-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ همیمض  لیمکت  زا  سپ  تسویپ  تمیق  مالعتسا  مرف  دشاب -  یم  یروص  دکناریا  تسویپ –  لیاف  اب  قباطم   UTM هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تروص  نیا  ریغ  رد 

1101001402000260 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

فیرش رتسگ  رازفا  نما  هدننک  هضرع  عجرم  تیگ 800  سراپ  یتراجت  مان  هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

.دنشاب تفن  ترازو  تسارح  دات  دروم  تسیل  رودنو  وضع  تسیاب  یم  هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149779451 یتسپ :  دک  کالپ ،  - یلامش یناقلاط  راولب  - یناقلاط نادیم  - یرادا کرهش  - جرک رهش  - زربلا سردآ  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34187000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520858-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

wafwaf  لاوریاف لاوریاف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6060

هنایار هنایار هکبش   هکبش لاوریاف   لاوریاف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161
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یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959777 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب  CTC زکارم یکدی  تازیهجت  ملق  27 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000152 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زستآ ایرآ  نامتخاس  نویساموتا  هدننک  هضرع  عجرم   REGIN یتراجت مان   FLS 304 لدم گولانآ  یبد  چوس  الاک :  مان 

ددع 27 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سیسات یمسر  همانزورو  همانساسا  ) تکرشدانساو مالعتسادانسادیاب  ناگدنشورف.تسیمازلا  مالعتسا  مرفوالاکدک  ناریاوروتکاف  شیپ  هپارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لاسراداتس  هناماس  قیرطزاو  هدشءاضماورهم  تروصبار  ( تارغتو

یتسپ دک  یکیرتکلا ،  مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  -15 هقبط - نهآ هار  یزکرم  نامتخاس  - اقیرفآ هارگرزب  یادتبا  _ نیتناژرآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457994861 : 

55127916-021  ، 55127900-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالعتسادانسا مالعتسادانسا ساسارب   ساسارب CTCCTC  زکارم زکارم یکدی   یکدی تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق 2727 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 6262
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5959826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امتح دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0007548013  هرامش  چوس )  بای  ریسم  تیک  الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب 

1101093985006407 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MT-270S KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

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

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چوس  مم چوس اتید   اتید هکبش   هکبش لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 6363
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ناجیابرذآ دالوف  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 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

5959832 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لانیجروا لصا و  سنزگن  کرام   Cat 6 - UTP دلیش نودب  هکبش  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم  610

1101093266000853 زاین :  هرامش 
ناجیابرذا دالوف  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

UC-CRD5e-15 لدم  mm^2 0/2 عطقم حطس   PVC شکور سنج  سم  یداه  سنج  دلیش  نودب   patch cord Cat-5e UTP جوز هکبش 4 لباک  الاک :  مان 
اکیرمآ هدحتم  تالایا   UNICOM هدنزاس عجرم  هکبش  مایت  هدننک  هضرع  عجرم   UNICOM یتراجت مان   m 5 یکیتسالپ هتسب 

ددع 610 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  لماک  تاحیضوت  اب   pdf لیاف تروصب  روتکاف  شیپ  - 2

الاک یسانشراک  دات  لاسرا و  زا  دعب  یراک  زور  دودح 30  هیوست  نامز   - دشاب یمن  ربتعم  همیمض   pdf لیاف دقاف  تاداهنشیپ  - 3

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

52333879-041  ، 52333271-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52246913-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Cat 6  -  UTPCat 6  -  UTP  دلیش دلیش نودب   نودب هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 6464

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

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

زا 126 ھحفص 48 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7tpvrdpcy9umv?user=37505&ntc=5959832
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5959832?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دالوف ناریا  یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
تانیاق

یبونج 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   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتفا یهاوگ  یاراد  جیروتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094375000586 زاین :  هرامش 

تانیاقدالوف ناریا  یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نیدار یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE msa 2062 لدم هنایار  جیروتسا  نس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هنایار دربهار 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
تانئاق رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق هبساحم  یراذگراب و  رد  مرتحم  هدننک  نیمات  .ددرگ  هعجارم  تسویپ  کرادم  لودج  هب  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامن یسررب  ار  دوخ  ینف  داهنشیپ  هناماس  رد  داهنشیپ  زا  لبق  دیئامرف و  تقد 

9766159988 یتسپ :  دک  تانئاق ،  دالوف  عمتجم  کولبمین  رهش  تانئاق - ناتسرهش  یبونج - ناسارخ  تانئاق ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32540101-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32540118-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار جیروتسا   جیروتسا نسنس   زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 6565

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

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

زا 126 ھحفص 49 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fjnmfaxkrmgqe?user=37505&ntc=5959994
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5959994?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماسرد هدش  یراذگراب  تسویپ  تاصخشمو  حرش  قبط  یتعنص -  Pars Gate Ne400 N5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000775 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
جوم ایرآ  نارادنپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   IPS SOFTWARE V00 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  هناماس ، رد  روتکاف  تمیق و  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لطاب  یداهنشیپ  تمیق  تروصنیا  ریبغ  رد  تس ،  یمازلا  روتکاف  شیپ  رد  الاک  لدم  دنرب و  جرد 

6137674764 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  - یقرش رگراک  راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33737151-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب   S700 نزوس نیشام  یزاسهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000149 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/12/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سیسات یمسر  همانزورو  همانساسا  ) تکرشدانساو مالعتسادانسادیاب  ناگدنشورف.تسیمازلا  مالعتسا  مرفوروتکاف  شیپ  هپارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لاسراداتس  هناماس  قیرطزاو  هدشءاضماورهم  تروصبار  ( تارغتو

یتسپ دک  یکیرتکلا ،  مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  -15 هقبط - نهآ هار  یزکرم  نامتخاس  - اقیرفآ هارگرزب  یادتبا  _ نیتناژرآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457994861 : 

55127916-021  ، 55127900-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناماسرد هناماسرد هدش   هدش یراذگراب   یراذگراب تسویپ   تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو حرش   حرش قبط   قبط یتعنص - - یتعنص   Pars  Gate Ne400  N5Pars  Gate Ne400  N5 ناونع : : ناونع 6666

مالعتسادانسا مالعتسادانسا ساسارب   ساسارب   S700S700 نزوس   نزوس نیشام   نیشام یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 6767
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یبرغ ناجیابرذا  یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ..... لباک و کر - تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000218000170 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
قرش متسیس  سراپ  یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL580 G7 لدم رورس  کر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هئارا  تمیق  یتسویپ  کرادم  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناتسا ،  یتسیزهب  لک  هرادا  یرغضا -  رقاب  دمحم  دیهش  نابایخ  قنهب 1 -  تماما -  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5719973651

33483903-044  ، 33379984-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33378384-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت یرادرهش  یربرفاسم  یاه  هنایاپ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5960195 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسد میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094922000030 زاین :  هرامش 

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

شزادرپ
هاگتسد 10 دادعت : 

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

.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34785400-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34785005-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 .....  ..... وو لباک   لباک کرکر - - ناونع : : ناونع 6868

یتسد یتسد میس   میس یبیب   هدنتسرف   هدنتسرف هدنریگ   هدنریگ ناونع : : ناونع 6969
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یزرواشک 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   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5960218 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض روتکاف  شیپ  نمض  رد  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب   AUDIO یجورخ هب   HDMI لدبم هاگتسد  ود  ردنتسکا و  هاگتسد  هس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ

1101001024000148 زاین :  هرامش 
یزرواشک کناب  هدننک :  رازگرب 

ناویات هدنزاس  روشک  هنایار  دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   Ve-809 لدم  HDMI ردنتسکا وئدیو  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشابیم هباشم  دکناریا  ددرگ  همیمض  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1445994316 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یزرواشک  کناب  ابمومول - سیرتاپ  شبن   - دمحا لآ  لالج  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84892679-021  ، 84895500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88242747-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک بالضاف  بآ و  یسدنهم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تارباخم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001095000015 زاین :  هرامش 

یصصخت ردام  روشک   بالضاف  بآ و  یسدنهم   تکرش  هدننک :  رازگرب 
ردص رتسگ  لآ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  میرتسادنرگ  یتراجت  مان   GXP1625 لدم هکبش  تحت   IP نفلت الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مولعرحب 89604004 یاقآ  یگنهامه  تهج  دوش  یراذگ  تمیق  تسویپ  لیاف  قبط  ناگدننک  نیمات  دش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09131433149_

1415615441 یتسپ :  دک  هداز ،  هللادبع  ناردارب  دیهش  زرواشک خ  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89604614-021  ، 88953321-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88953329-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

همیمض همیمض روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ نمض   نمض ردرد   یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف ساسا   ساسا ربرب     AUDIOAUDIO یجورخ   یجورخ هبهب     HDMIHDMI لدبم   لدبم هاگتسد   هاگتسد ودود   وو   ردنتسکا   ردنتسکا هاگتسد   هاگتسد هسهس   ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ

7070

هکبش هکبش تحت   تحت   IPIP نفلت   نفلت ناونع : : : : ناونع 7171
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ناریا یانیمولآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5960288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرام تنرتا  هب  یرون  ربیف  لدبم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001491000499 زاین :  هرامش 

ناریا یانیمولآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزیا یرتویپماک  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   D-Link هدنزاس عجرم   D-Link یتراجت مان   DMC-300SC لدم  Media هکبش لدبم  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
88318415

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

88307157-058  ، 32603000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273041-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کرام کرام تنرتا   تنرتا هبهب   یرون   یرون ربیف   ربیف لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 7272
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یدربراک یملع  عماج  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960420 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قیط  هکبش  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091495000047 زاین :  هرامش 

یدربراک یملع  عماج  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
قرش متسیس  سراپ  یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   Cisco یتراجت مان   24TC-L-2960 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ دشابیم تسویپ  شرافس  تسیل  ینف و  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یریصن 021-82774437 سدنهم  ینف  سانشراک 

روتکاف  شیپ  هئارا  مازلا 
هطوبرم یاهداهن  زا  تیلاعف  زوجم  هئارا  مازلا 

 : یتسپ دک  یملع ،  عماج  هاگشناد  گنیکراپ  لوا  برد  نانمس  هچوک  یهلا  تاجن  زا  دعب  بالقنا  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599665111

82771158-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88809277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قیط   قیط هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7373
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دزی ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960453 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب دات و  ، لیمکتار تسویپ  لیاف  افطل.تسویپ  لیاف  حرش  اب  قباطم  اقیقد  ددع  دادعتب 583  رتویپماک  رازفا  تخس  ملق  30 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دینک یراذگراب  یتساوخرد  زوجم  هارمه 

1101091426000279 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایناریا نایار  ساملا  هدننک  هضرع  عجرم   HDD WD یتراجت مان   MY PASSPORT لدم  TB 4 تیفرظ  External کسید دراه  الاک :  مان 
ددع 583 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زوجم هارمه  هب  دات و  ، لیمکتار تسویپ  لیاف  افطل.تسویپ  لیاف  حرش  اب  قباطم  اقیقد  ددع  دادعتب 583  رتویپماک  رازفا  تخس  ملق  30 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دینک یراذگراب  یتساوخرد 

8916713576 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  (- ع  ) نیسح ماما  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36238513-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36238522-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1224-PHS-16021 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5960506 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایاپ 24-09-1401 عورش 27-08-1401 - هکبش - تازیهجت  رتویپماک و  هورگ  هکبش - مالقا  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

ددع ددع دادعتب  583583   دادعتب رتویپماک   رتویپماک رازفا   رازفا تخس   تخس ملق   ملق 3030 ناونع : : ناونع 7474

هکبش هکبش مالقا   مالقا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 7575
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گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1158-PHD-15257 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401-09-24هرامش عورش 27-08-1401  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5960508 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم نتنآ  ریاف  یلپمآ  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هکبش تازیهجت  رتویپماک و  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش ینیمخ  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه.تسویپ  تاصخشم  قبط   C9200-24T-E لدم وکسیس 9200  چئیوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093298000218 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهش  ینیمخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 9300 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا.ددرگ  تسویپ  یرازگ  تمیق  زا  دعب  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8413616183 یتسپ :  دک  رهش ،  ینیمخ  یزکرم  یرادرهش  سدق - نادیم  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33646101-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33646106-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5959198isc تیاس رد  ندش  هیامن  یارب  یزاس  هدامآ  هحفص 16)تخاس hmtl و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لیابوم5959574 لانگیس  هدننک  هحفص 16)رارکت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یزکرم یزکرم نتنآ   نتنآ ریاف   ریاف یلپمآ   یلپمآ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 7676

تسا تسا هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح هنیزه.تسویپ   هنیزه.تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   C9200 -24T-EC9200 -24T-E  لدم لدم   92009200 وکسیس   وکسیس چئیوس   چئیوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777

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

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

هام5959609 تدمب 12  ناگنک  هر ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب   IT دحاو هحفص 16)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تازیهجت5959658 نیبرود و  هحفص 68)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ لیاف  قبط  یسکوپا (  بسچ  هفرط و  ود  هفرطکی و  درز  یا  هشیش  نیگن  یا  هبرگ  مشچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000500 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا تراپ  ربون   cm 2 عافترا  10x10 cm زیاس  ABS هندب سنج   PMMA زنل اب  هفرط  کی  درز  یا  هبرگ  مشچ  الاک :  مان 

ددع 7000 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

ناریا تراپ  ربون   cm 2 عافترا  10x10 cm زیاس  ABS هندب سنج   PMMA زنل اب  هفرط  ود  درز  یا  هبرگ  مشچ  الاک :  مان 
ددع 3500 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
ایرآ یمیش  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   SABA یتراجت مان   kg 2/5 یطوق عیام  رندراه  یئزجود  یسکوپا  یبیکرت  بسچ  الاک :  مان 

یطوق 450 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

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

یردوکن یاقا   05431166380 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسکوپا یسکوپا بسچ   بسچ وو   هفرط   هفرط ودود   وو   هفرطکی   هفرطکی درز   درز یایا   هشیش   هشیش نیگن   نیگن یایا   هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  زاگ  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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاو 120 ینابایخ غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000251 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هشوت باهش  هدننک  هضرع  عجرم  هشوت  باهش  یتراجت  مان   W 120 ناوت  VENUS 951264731 لدم  SMD ینابایخ غارچ  الاک :  مان 
هلعش 20 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715615468 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ - نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38241030-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241050-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959279 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمخ هنایشآ  - تشدلگ  ( یزاس فک   ) نتب یارجا  ینتب + ظافح  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000278000247 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هدش  مالعا  خیرات  ات  مادقا و  اناوخو  بولطم  تیفیک  اب  تسویپ  دانسا  هیلک  ءاضماورهم  لیمکتو و  تفایرد  هب  تبسن  تسا  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ جرد  داتس  هناماس  رد  لک  تمیق  تسا  مزال  انمض  .ددرگ  داتس  هناماسرد 

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاو تاو 120120 ینابایخ ینابایخ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 7979

 ( ( یزاس یزاس فکفک    ) ) نتب نتب یارجا   یارجا ینتب + + ینتب ظافح   ظافح یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8080

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959436 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( طوطخ هدننکادج  چیپ و  ود  رپاتسا  ینمیا ،  هناوتسا   ) یکیفارت تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094112000019 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  راوخربزگ ) زگ ( یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
زراب عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B.313-T دک  1000x400x320 mm زیاس ینلیتا  یلپ  میدق  حرط   HIP یسدنهم هدر  گنربش  یکیفارت  درالوب  دنب  هار  الاک :  مان 

نارهت کیتسالپ 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
همیم رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  یراذگراب  لیمکت و  تسویپ  ءاهب  مالعتسا  قبط  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دسرب یرادرهش  سانشراک  هیدات  هب  یتسیاب  یم  یتساوخرد  دراوم  ًانمض 

8344143113 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  ملعم  راولب  یادتبا  راوخربزگ   ، ' همیم رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45721961-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45721862-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یاههار  حطس  یشک  طخ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001418000151 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

دروم 1l دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931998689 یتسپ :  دک  لقن ،  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم -  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3331822-0843  ، 33331822-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341638-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( طوطخ طوطخ هدننکادج   هدننکادج وو   چیپ   چیپ ودود   رپاتسا   رپاتسا ینمیا ،  ،  ینمیا هناوتسا   هناوتسا  ) ) یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181

ناتسا ناتسا یاههار   یاههار حطس   حطس یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8282
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رهشوب ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  طیارش  قبط  رهشوب  ناجزارب  - روحمرد تکرح  لاحرد  نیزوت  متسیس  ینابیتشپو  یرادهگن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا  یمازلا  تکرش  کرادم  لاسرا 

دیئامن نالعاار  لک  غلبم 
1101003583000060 زاین :  هرامش 

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

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514653196 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  لقن  لمح و  یاه  هنایاب  لک  هرادا  یناریتشک -  هارراهچ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33331281-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331286-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجیلد - دنزاش - کارا یاه  ناتسرهش  رد  دوجوم  یزلف  یاهظافح  یزاس  نمیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000278000249 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هدش  مالعا  خیرات  ات  مادقا و  اناوخو  بولطم  تیفیک  اب  تسویپ  دانسا  هیلک  ءاضماورهم  لیمکتو و  تفایرد  هب  تبسن  تسا  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ جرد  داتس  هناماس  رد  لک  تمیق  تسا  مزال  انمض  .ددرگ  داتس  هناماسرد 

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحمرد روحمرد تکرح   تکرح لاحرد   لاحرد نیزوت   نیزوت متسیس   متسیس ینابیتشپو   ینابیتشپو یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 8383

ناجیلد ناجیلد -- دنزاش دنزاش -- کارا کارا یاه   یاه ناتسرهش   ناتسرهش ردرد   دوجوم   دوجوم یزلف   یزلف یاهظافح   یاهظافح یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 8484
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دهشم هقطنم 9  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14:30عبنم  - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959892 :: هرازه هرازه تعاس 15:30دکدک    - 1401/08/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 9 حطس  یکیفارت  تازیهجت  بصن  یرادهگن و  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یربارت هار و  هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقطنم 9 یرادرهش   6 ناروالد -   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

501139016920 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 15   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959948 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 12   - 1401/08/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یسربط راولب  هژورپ  تهج  یگنس  لودج  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

 --- شارتگنس یربگنس و  ناگدنشورف -   1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر دقاف  تامدخ  ناراکنامیپ -   2

یزادرپراک دحاو  موس -  هقبط  دهشم –  یرادرهش  نارمع  نامزاس  دجما –  نامتخاس  هاگشناد 3 و 5 –  نیب  هاگشناد –  نابایخ  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

05131297910 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 8585

یگنس یگنس لودج   لودج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686

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

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

زا 126 ھحفص 61 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/d48gzqz6nemee?user=37505&ntc=5959892
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5959892?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qn8ulgd42busw?user=37505&ntc=5959948
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5959948?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هواس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هواس  یرادرهش  رد  لیوحت.تسویپ  تاصخشم  قبط  رادگنربش  یندچ  ( خیم لگ  ) یا هبرگ  مشچ.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب

1101005785000056 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  هواس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تراپ  ربون   cm 2 عافترا  10x10 cm زیاس  ABS هندب سنج   PMMA زنل اب  هفرط  ود  درز  یا  هبرگ  مشچ  الاک :  مان 
ددع 2000 دادعت : 

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

دشاب یم  هواس  یرادرهش  رد  لیوحت.تسویپ  تاصخشم  قبط  رادگنربش  یندچ  ( خیم لگ  ) یا هبرگ  مشچ.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3915639811 یتسپ :  دک  هواس ،  یرادرهش   یرادرهش  نادیم   هواس   رهش     - هواس ناتسرهش   هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42230751-086  ، 42234191-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42231070-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیم هواس   هواس یرادرهش   یرادرهش ردرد   لیوحت.تسویپ   لیوحت.تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رادگنربش   رادگنربش یندچ   یندچ (( خیم خیم لگلگ   )) یایا هبرگ   هبرگ مشچ.دشاب   مشچ.دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
دشاب دشاب

8787
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رهش ینیمخ  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنر ینف  تاصخشم  .تسا  هدنشورف  هدهع  هب  یرادرهش  رد  هیلخت  لمح و  یریگراب و  هنیزه   . ییزج ود  یکیفارت  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تسویپ 

1101093298000215 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  رهش  ینیمخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

فیر  kg 23 یزلف بلح   Reef Road-B1200 AANDB گنر دک  یئزج  ود  دیفس  یکیلیرکآ  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
بلح 5000 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوشیم ماجنا  ( کیفارت ) هطوبرم دحاو  یسررب  زا  سپ  گنر  هیدات.ددرگ  تسویپ  یرازگ  تمیق  زا  دعب  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8413616183 یتسپ :  دک  رهش ،  ینیمخ  یزکرم  یرادرهش  سدق - نادیم  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33646101-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33646106-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنر گنر ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم .تسا   .تسا هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   یرادرهش   یرادرهش ردرد   هیلخت   هیلخت وو   لمح   لمح وو   یریگراب   یریگراب هنیزه   هنیزه  . . ییزج ییزج ودود   یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ تسویپ   تسویپ

8888
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کیبآ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960427 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا مرف  ربارب  تاقلعتم  هیلک  هارمه  هب  درادناتسا  تروصب  یلیر  هچراپکی  تروصب  ریسم  یامنهار  یاهولبات  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هناماس رد  هدش  یراذگراب  ءاهب 

1101005082000023 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  کیبا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناهفصا شیدنا  کین  یسدنهم   160x200 cm دیفس لیطتسم  لکش  امن  ریسم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 45 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
کیبآ رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  یگنهامه  تهج  ** تسا یمازلا  یسررب  تهج  تکرش  تاصخشم  هدش و  زیلانآ  روتکاف  شیپ  هئارا  ** هدیدرگ هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتفرگ  سامت  حالف  یاقآ  روید و 09123811860  یاقآ   09123821582

3441813113 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  یناقلاط -  هلا  تیآ  نابایخ  کیبآ ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32822454-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32823450-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تاقلعتم تاقلعتم هیلک   هیلک هارمه   هارمه هبهب   درادناتسا   درادناتسا تروصب   تروصب یلیر   یلیر هچراپکی   هچراپکی تروصب   تروصب ریسم   ریسم یامنهار   یامنهار یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989
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درکرهش هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959819 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درکرهش هاگدورف  بصن  لیوحت و  لحم  تسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  ددرت  لرتنک  هزورپ  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001564000050 زاین :  هرامش 
درکرهش هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

سراپ دنمشوه  رتسگ  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  ناب  نام  یتراجت  مان   PT200CKF لدم تشگنا  رثا  زمر و  تراک و  اب  ددرت  هدننک  لرتنک  ناوخ  تراک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

درکرهش هاگدورف  بصن  لیوحت و  لحم  تسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  ددرت  لرتنک  هزورپ  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8816966899 یتسپ :  دک  درکرهش ،  هاگدورف  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32270904-038  ، 32270902-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32270910-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم نادنز   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5960011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیروکس هشیش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004885000188 زاین :  هرامش 

دهشم نادنز  هدننک :  رازگرب 
یمیحر دیعس  هدننک  هضرع  عجرم   mm 10 تماخض فافش  یعبرم  رتم  هداس  تیروکس  هشیش  الاک :  مان 

عبرم رتم  210 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا  نادنز و  برد  لیوحت  نادنز و  اب  تیفیک  دیئات  راد و  تدم  تخادرپ  عافترا  رد  بصن  اب  ناکدرا  طقف  تیروکس  لیم  هشیش 10   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دیئات  دروم 

9188915877 یتسپ :  دک  تیبرت ،  نابایخ  - دابآ لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38679011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38660671-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک هژورپ   هژورپ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9090

تیروکس تیروکس هشیش   هشیش ناونع : : ناونع 9191
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ناردنزام ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  تسیل  قبط  یکیلوردیه و ...  دنبهار  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005168000118 زاین :  هرامش 

ناردنزام بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   Z-E-R لدم یکیلوردیه  یتینما  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  ینف  لاوس  هنوگ  ره  تروص  رد  ولناخریما و  یاقآ  هرامش 09113971799  اب  مالعتسا  یراذگراب  دروم  رد  لاوس  هنوگ  ره  تروص  رد  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  ینایک  سدنهم   09112779427

4814896564 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  - هافر نابایخ  - یدازآ راولب  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33356511-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33260290-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نکسم کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5960093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادمه ناتسا  نکسم  کناب  هبعش  یدالوف 6  پآ  لور  بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001104000033 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
باداش دومحم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   K600 یقرب هرکرک  یلفق  اج  قاری و  روتوم و  یدالوف و  لیر  هغیت و  هعومجم  الاک :  مان 

تس 127 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هناماس  رد  یرازگراب  اضما و  رهم و  لیمکت و  تسویپ  مرف  پاچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6515695576 یتسپ :  دک  لک ،  یرتسگداد  یوربور  یلعوب  هاگمارآ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38270711-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38269090-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیلوردیه یکیلوردیه دنبهار   دنبهار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292

یقرب یقرب هرکرک   هرکرک یلفق   یلفق اجاج   وو   قاری   قاری وو   روتوم   روتوم وو   یدالوف   یدالوف لیر   لیر وو   هغیت   هغیت هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 9393
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لقن لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
روشک

نارهت 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

5960198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا لوبق  دروم  هیناث  ریز 25 تسب  زاب و  تعرس  تسارکذ  هب  مزال  تعرسرپ   600 یرواکسید روتوم  اب  هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001004000098 زاین :  هرامش 

روشک لقن  لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بصنو هرکرک  - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
هرقف  4 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1487673486 یتسپ :  دک  یبرغ ،  شرآ  شبن  راشفا  دیرف  یدرگتسد خ  دیهش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22275199-021  ، 22904766-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22262019-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  زاگ  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 19 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتبرت مناخ  سامت 81972299  هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  دنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092769000267 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یروانف رصع  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یکیتسالپ  هتسب  یدنب  هتسب  عون   RB-K-PRK لدم گنیکراپ  یمرها  دنبهار  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

دزی زبس  ریوک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتبرت مناخ  سامت 81972299  هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  دنبهار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583718967 یتسپ :  دک  کالپ 160 ،  کارا ،  نابایخ  شبن  یلامش ،  رهشناریا  نابایخ  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81972299-021  ، 81972182-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81972207-021 :: 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

هیناث هیناث 2525 ریز   ریز تسب   تسب وو   زاب   زاب تعرس   تعرس تسارکذ   تسارکذ هبهب   مزال   مزال تعرسرپ   تعرسرپ   600600 یرواکسید یرواکسید روتوم   روتوم اباب   هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 9494

دنبهار دنبهار ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت هاگشناد  یباراف  سیدرپ   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060024000060 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  یباراف  سیدرپ  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یعراز هرامش 02536166220 یگنهامه  - ههام هس  یلا  ود  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3718117469 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  یباراف  سیدرپ  یربرفاسم  هنایاپ  زا  دعب  نارهت  میدق  هداج  یادتبا  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36166220-025  ، 36166297-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36640583-025 :: 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

لاتیجید لاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9696

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  تارادا  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپو  یرادهگن   ، سیورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001418000150 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1l دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931998689 یتسپ :  دک  لقن ،  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم -  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3331822-0843  ، 33331822-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341638-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود ینابیتشپو   ینابیتشپو یرادهگن   یرادهگن  ، ، سیورس سیورس ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک برغ  لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیوحت زا  دعب  زور  هیوست 20  /pk 910 h لدم کتروفنیا  مک  بو  هاگتسد  کی  /pro c922 لدم کتیجال  مک  بو  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلم تراک  یپک  / دشاب یم  یموب  عبانم  اب  تیولوا  / الاک

1101094860000061 زاین :  هرامش 
روشک برغلامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

رالیگ تعنص  ارای  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  وسارف  هدنزاس  عجرم  کتیجال  یتراجت  مان   C925E لدم هنایار  ید  چا  لوف  مک  بو  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا برد  الاک  لیوحت  تسیمازلا / الاک  سنج  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هئارا  / روتکاف رد  ابش  هرامش  جرد  / ربتعم یفنص  هناورپ  ای  یمسر  زوجم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعب  الاک  تریاغم  تروص  رد  تدوع  هنیزه  / روشک برغلامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و 

 : یتسپ دک  یتفن ، -  یاه  هدروارف  شخپ  تکرش  یاهنامتخاس  بنج  نمهب -  نابایخ 22  داهج -  نادیم  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5173884717

31151144-041  ، 31150-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434422-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

pk  910  hpk  910  h لدم   لدم کتروفنیا   کتروفنیا مکمک   بوبو   هاگتسد   هاگتسد کیکی   //pro c922pro c922 لدم   لدم کتیجال   کتیجال مکمک   بوبو   هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاگدورف لک  هرادا  روشک -  یاه  هاگورف  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناردنزام ناتسا  یاه 

ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هبنش 1401/09/01 هس  دیدزاب  نامز  .هدش  یراذگراب  هناماس  رد  زاین  یلک  حرش  تاصخشم.یریوصت و  تراظن  متسیس  ءاقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  رهظ  کی  تعاس 

1101001407000135 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

رسمار رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم رهظ  کی  تعاس  هبنش 1401/09/01  هس  دیدزاب  نامز  .هدش  یراذگراب  هناماس  رد  زاین  یلک  حرش  تاصخشم.یریوصت و  تراظن  متسیس  ءاقترا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  ییاج  هباج  لمح و  هنیزه.دشاب 

.دیئامرف لصاح  سامت  ولیارس 09111574174  یاقآ  اب  لاوس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد 

4845164811 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  یراس -  زان  تشد  هاگدورف  اکن -  هداج  یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55225414-011  ، 33245417-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33722404-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس ءاقترا   ءاقترا ناونع : : ناونع 9999

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5959592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهتمیق افطل  تسویپ ) تسیل  قبط   ) تشادهب هکبش  انیس و  روپ  ناتسرامیب  ریگدزد  هتسب و  رادم  نیبرود  ارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب تسویپ  تسیل  قبط  اقیقد  یداهنشیپ 

1101000257002771 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   VICON یتراجت مان   SVFT-W23C لدم ینوریب  یاضف  صوصخم  یورک  کرحتم  یگنر  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
اصحا ینمیا  رازفا 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

سراپ ریبدت  نمیا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   ITP یتراجت مان  اب   ITP-SP1010 لدم یلخاد  یاضف  کرحتم  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
یئاز دومحم  کلم  جنگ  هدننک  هضرع  عجرم   MAGICAR یتراجت مان   M110F لدم راد  لرتنک  ریگدزد  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

کینورتکلا ماس  هدنزاس  عجرم  گنوسماس  یتراجت  مان   55J6390 لدم  in 55 زیاس  LED نویزیولت الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
ناقلمس هنام و  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزرا باستحا  نودب  صلاخ و  تروصب  تمیق  - - تسا هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  دشابیم - هاگشناد  تسارح  دات  زا  سپ  یدقن  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییاضر رتکد  هرامش 09155852609  اب  رتشیب  عالطا.دشاب  ربتعم  تنامض  یاراد  دیاب  مالقا  - ددرگ هئارا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  دشاب - هدوزفا 

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

32921222-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  ناتسا  یاه  سیدرپ روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

inin   5555 زیاس   زیاس   LEDLED  نویزیولت نویزیولت -- ناتسرامیب ناتسرامیب ریگدزد   ریگدزد وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ارجا   ارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 100100

تازیهجت تازیهجت وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( تسویپ تسیل  قبط   ) تازیهجت نیبرود و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004067000022 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL36YO07 لدم  m 2 لوط  FSTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

امرس ناوت  هدننک  هضرع  عجرم   ARCTIC یتراجت مان   TS38-AR20 لدم هداتسیا  کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
ماقرا راگزاس  هدننک  هضرع  عجرم  لاتیجید  نرتسو  یتراجت  مان   WD RETAIL PASSPORT BLACK لدم  GB 320 تیفرظ کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

ایوپ هدننک  هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   GHIELMETTI هدنزاس عجرم  ادص  طبض  هاگتسد  کر  دربراک   CSF 1x48 AV 3/1 SAG لماک لنپ  چپ  الاک :  مان 
نیبوژ حرط 

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

داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TRB-3507 لدم  cm 40 عافترا  35x57 cm داعبا تینوی  یراوید 7  کر  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
یروآ نف  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   3M هدنزاس عجرم  یددع  ینوفلس 8  هتسب   CAT5e UTP لدم هکبش  نوتسیک  تکوس  الاک :  مان 

زورما
هتسب 40 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
ایاپ یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   U 2 عافترا هداس  حرط   in 19 درادناتسا اب  کنالب  لنپ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   SLCD هدنزاس عجرم   KDL-46YYZZ لدم  LED نویزیولت لناپ  رنویت  رواپ و  درب و  نودب  رگشیامن  لوژام  الاک :  مان 
ریهش کینورتکلا  ناس 

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

سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MT-270S KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9416954164 یتسپ :  دک  نارگراک ،  نلاس  یروربور  رهش  ناتسلگ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32262160-058  ، 32212151-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32212151-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاگدورف لک  هرادا  روشک -  یاه  هاگورف  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناردنزام ناتسا  یاه 

ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( گرب 8) تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشمدک  ناریا 

ددرگ مالعا  یلک  تروص  هبو  تسویپ  تسیل  ساسارب  یداهنشیپ  غلبم 
1101001407000136 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MOBOTIX یتراجت مان   MX-OPT14-L32 لدم  mm 32 هتسبرادم نیبرود  زنل  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4845164811 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  یراس -  زان  تشد  هاگدورف  اکن -  هداج  یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52323114-011  ، 33245417-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33722404-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 102102

لماک لماک تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لماک تاقلعتم  هارمه  هب  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001630000048 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدنزاس  عجرم  ناریدام  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   M2794 لدم  in 27 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

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

یدومحم هیناه  هدننک  هضرع  عجرم   INFINOVA یتراجت مان   V2020NX-16X8 لدم هتسب  رادم  نیبرود  صوصخم  سکیرتام  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   N100.617 لدم  m 305 لوط  UTP CAT6 PVC هکبش لباک  الاک :  مان 

نتراک 1000 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 59 دادعت : 

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

.دوش هعلاعم  قیقد  لماک و  روطب  تسویپ  لیاف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  تسویپ  همان  دعت  روتکاف و  شیپ  یراذگراب 

.دنشاب یم  تیولوا  یاراد  یموب  یاه  تکرش 
.دامرف لصاح  سامت  یعیفشریم  یاقآ  هرامش 03431266000  اب  یرادا  تاعاس  رد  رتشیب  ییامنهار  بسک  هب  زاین  تروص  رد 

7618947856 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  راولب  یاهتنا  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31268402-034  ، 32110113-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32111119-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  یتسویپ و  تسیل  قبط  نیبرود  هکبش و  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092410001120 زاین :  هرامش 

ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لتایک هدننک  هضرع  عجرم  لتایک  یتراجت  مان   KSS200 لدم یتارباخم  چیئوس  تفاس  هدنیآ NGN/IMS و  لسن  یتارباخم  هکبش  تازیهجت  تس  الاک :  مان 

تس 28 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف هجوت  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناروشرز ،  یالط  یندعم   عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   7 کالپ 5 -  شزاس  نادیهش  هچوک  رصعیلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1593856913

45520316-044  ، 45530859-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89777754-021 :: 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

رهشمرخ ییایرد  نونف  مولع و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5960258 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا وو   یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط نیبرود   نیبرود وو   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 104104

رهشمرخ رهشمرخ ییایرد   ییایرد نونف   نونف وو   مولع   مولع هاگشناد   هاگشناد هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 105105
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رهشمرخ ییایرد  نونف  مولع و  هاگشناد  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009029000006 زاین :  هرامش 

رهشمرخ ییایرد  نونف  مولع و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV-CF294E لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV-NF284E لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
نانیرفآ ون  نایرآ  یناگرزاب  یسدنهم  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   V5413-A3024SB لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

ایرآ تراجت  ناله  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   EC-SP2202 لدم نادرگ  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
یمیحر دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   QUEEN یتراجت مان   QN-D6211DRSH لدم تباث  ماد  گولانآ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

یمیحر دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   QUEEN یتراجت مان   QN-D6211DR لدم تباث  ماد  گولانآ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
یمیحر دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   QUEEN یتراجت مان   QN-D6213CHB لدم تباث  ماد  گولانآ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6419934619 یتسپ :  دک  ییایرد ،  نونف  مولع و  هاگشناد  بلاط -  یبا  نبا  یلع  راولب  رهشمرخ -  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53533321-061  ، 53536556-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53536556-061 :: 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
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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 " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

شرورپ شزومآ 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 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

5960547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  الاک  دک  .دوش  هتفرگ  رظن  رد  لک  عمج  هعجارم و  تسویپ  هب  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000011000246 زاین :  هرامش 
شرورپ شزومآ و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

یربهار هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   SERVER NSR 500 WITH RACKMOUNT KIT لدم هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 
زاسهب عیانص 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  شرورپ ،  شزومآ و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  - هیمس شبن  - ینرق دبهپس  نابایخ  - یسودرف نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599958111

82282843-021  ، 82282870-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88805415-021 :: 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

.دشابیم .دشابیم هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   .دوش   .دوش هتفرگ   هتفرگ رظن   رظن ردرد   لکلک   عمج   عمج وو   هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ هبهب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 106106
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزادنا5959413 هار  بصن و  یراذگ و  هلول  یشک و  لباک  ینک و  یپ  قیرح و  مالعا  تازیهجت  دیرخ 
ناتسرامیب تهج  قیرح  مالعا  متسیس 

هحفص 33) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتسویپ5959569 تاصخشم  ساسا  رب  قیرح  مالعا  هحفص 33)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ص)5959589  ) مرکاد ین  ترضح  ناتسرامیب  قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 33)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

زاگ5960006 تارادا  یاه  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  هحفص 33)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ریالم5960047 کارا و  یاههاگتسیا  تاسیسات  قیرح  مالعا  تازیهجت  بصن  هحفص 33)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ناتسرامیب5960125 یژرنا  لنوت  فکمه و  هقبط  ریذپ  سردآ  کیتاموتا  قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 33)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یا5960160 هقطنم  قرب  یاه  تسپواه  نامتخاس  قیرح  مالعا  یاه  متسیس  تاریمعتو  هحفص 33)یرادهگن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

.تسویپ5960295 لیاف  طیارش  اب  قباطم  قیرح  مالعا  .دشابیم  هباشم  هحفص 33)دک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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جرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005265000301 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش تعاس 13:00  ات  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

عورش  :: عبنم خیراتعبنم تعاس 13  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959081 :: هرازه هرازه :: 1401/09/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هژیو طخ  یارجا  یاتسار  رد  یناطلس  دیهش  هنایاپ  ات  کراصح  هنایاپ  لصاف  دح و  نارمچ  دیهش  یتشهب و  دیهش  نابایخ  یسدنه  حالصا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لک دروآرب  هدایپ _  نیرباع  ددرت  یاهرذگ  یزاس  بسانم  سوبوتا و 

لایر هژورپ 22.114.201.990  غلبم 

یربارت هار و  ای 4  هینبا  هبتر 4  یاراد  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.106.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه  یهگآ -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 1.000.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  - 

اهدادرارق اهنامیپ و  روما  هرادا  متفه  هقبط  جرک  یرادرهش  لالب -  راولب  دیحوت  نادیم  جرک - لیوحت :  :: سردآ سردآ

02635892423 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.karaj.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/13هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

karaj.ir :: عبنم :: 1401/09/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959287 :: هرازه هرازه :: 1401/09/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هژیو طخ  یارجا  یاتسار  رد  یناطلس  دیهش  هنایاپ  ات  کراصح  هنایاپ  لصاف  دح  نارمچ  دیهش  یتشهب و  دیهش  نابایخ  یسدنه  حالصا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدایپ نیرباع  ددرت  یاهرذگ  یزاس  بسانم  سوبوتا و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نابایخ5959081 یسدنه  حالصا  هحفص 15)یراذگاو  ددرت  ( ددرت

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

نابایخ5959287 یسدنه  حالصا  هحفص 15)یراذگاو  ددرت  ( ددرت

نابایخ نابایخ یسدنه   یسدنه حالصا   حالصا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 107107

نابایخ نابایخ یسدنه   یسدنه حالصا   حالصا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 108108

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

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

زا 126 ھحفص 80 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددرت5959819 لرتنک  هژورپ  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 64) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یاهمتسیسدنبهار5960394 یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 64) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دزی یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  قیرح  یافطا  یاه  هدننک  شوماخ  سیورس  ژراش و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001071000139 زاین :  هرامش 

دزی یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1402/09/13 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713318 یتسپ :  دک  یتسپ 89195-656 ، ) قودنص   ) یداش کراپ  زا  دعب  وجشناد ، راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38251751-035  ، 38251752-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241826-035 :: 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

یزادنا5959413 هار  بصن و  یراذگ و  هلول  یشک و  لباک  ینک و  یپ  قیرح و  مالعا  تازیهجت  دیرخ 
ناتسرامیب تهج  قیرح  مالعا  متسیس 

هحفص 33) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتسویپ5959569 تاصخشم  ساسا  رب  قیرح  مالعا  هحفص 33)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ص)5959589  ) مرکاد ین  ترضح  ناتسرامیب  قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 33)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5959905 لیاف  قبط  قیرح  یافطا  یاه  هدننک  شوماخ  سیورس  هحفص 9)ژراش و  قیرح  ( قیرح

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط قیرح   قیرح یافطا   یافطا یاه   یاه هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ سیورس   سیورس وو   ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 109109

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

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

زا 126 ھحفص 81 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاگ5960006 تارادا  یاه  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  هحفص 33)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ریالم5960047 کارا و  یاههاگتسیا  تاسیسات  قیرح  مالعا  تازیهجت  بصن  هحفص 33)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ناتسرامیب5960125 یژرنا  لنوت  فکمه و  هقبط  ریذپ  سردآ  کیتاموتا  قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 33)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یا5960160 هقطنم  قرب  یاه  تسپواه  نامتخاس  قیرح  مالعا  یاه  متسیس  تاریمعتو  هحفص 33)یرادهگن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

.تسویپ5960295 لیاف  طیارش  اب  قباطم  قیرح  مالعا  .دشابیم  هباشم  هحفص 33)دک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تست و5960628 بصن و  تازیهجت و  نیمات  یحارط ، تایلمع  یراذگاو  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
قیرح ءافطا  متسیس  یزادنا  هار 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کینورتکلا5959926 تظافح  هحفص 16)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زا 126 ھحفص 82 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب  ینپاژ  نزوس  نیشام  بصن  تاقلعتم  ملق  6 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000151 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یگدنزاس نانابهار  هدننک  هضرع  عجرم   S700K یکیرتکلا همین  نزوس  نیشام  روتکتد  هلیم  دمن  هساک  هعطق  شوپرد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سیسات یمسر  همانزورو  همانساسا  ) تکرشدانساو مالعتسادانسادیاب  ناگدنشورف.تسیمازلا  مالعتسا  مرفوالاکدک  ناریاوروتکاف  شیپ  هپارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لاسراداتس  هناماس  قیرطزاو  هدشءاضماورهم  تروصبار  ( تارغتو

یتسپ دک  یکیرتکلا ،  مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  -15 هقبط - نهآ هار  یزکرم  نامتخاس  - اقیرفآ هارگرزب  یادتبا  _ نیتناژرآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457994861 : 

55127916-021  ، 55127900-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزادنا5959413 هار  بصن و  یراذگ و  هلول  یشک و  لباک  ینک و  یپ  قیرح و  مالعا  تازیهجت  دیرخ 
ناتسرامیب تهج  قیرح  مالعا  متسیس 

هحفص 33) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتسویپ5959569 تاصخشم  ساسا  رب  قیرح  مالعا  هحفص 33)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

مالعتسادانسا5959818 ساسارب  ینپاژ  نزوس  نیشام  بصن  تاقلعتم  ملق  6 هحفص 82)دیرخ روتکتد  ( روتکتد

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " 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

5959592in 55 زیاس  LED نویزیولت - ناتسرامیب ریگدزد  هتسب و  رادم  نیبرود  ارجا  هحفص 68)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

مالعتسادانسا مالعتسادانسا ساسارب   ساسارب ینپاژ   ینپاژ نزوس   نزوس نیشام   نیشام بصن   بصن تاقلعتم   تاقلعتم ملق   ملق 66 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 1101 10
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دنجریب (ص ) ....ا لوسر  دمحم  ینابزرم  شزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش خروم 1401/8/29  زا   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم :: 1401/09/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959033 :: هرازه هرازه :: 1401/09/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن  مادقا  هصانم  تافیرشت  یرازگرب  هب  تبسن  لیذ  هدش  هئارا  تاصخشم  اب  مجنپ  نادرگ  ثادحا  روظنم  هب  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب  یم  هلوس  باب  دادعت 3  هب   12/30 داعبا 24/30 *  اب  یشزومآ ) هلوس  عبرمرتم (  نامتخاس 896/67  ژارتم  هب  مجنپ  نادرگ  ثادحا  حرط  تاصخشم 

لایر  نازیم 57.576.658.944  هب  حرط  یلایر  دروآرب  غلبم  حرط  لایر  دروآرب 
هتسب رادم  نیبرود  یلرتنک :  متسیس  یزاگ -  یراخب  یبآ -  رلوک  یشیامرس :  متسیس 

یمالعا  باسح  هب  یدقن  یزیراو  شیف  ای  یکناب  ربتعم  همانتنامض  لماش  لایر  غلبم 2.878.832.947  هب  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رد هبتر 5  لقادح  یاراد  تیور  لباق  تاجاس  هناماس  رد  هک  روشک  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  هرداص  ربتعم  یراکنامیپ  تیحالص  یهاوگ  یاراد  ناراکنامیپ 

هینبا 
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  دادرارق  تبث  یهگا و  تبون  ره  جرد  هنیزه 

دنجریب اجارف  ص )  ) هلا لوسر  دمحم  ینابزرم  شزومآ  زکرم  نادهاز  دنجریب -  هداج  رتمولیک 18  یاشگزاب  لحم   :: سردآ سردآ

05621824349 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یشزومآ یشزومآ هلوس   هلوس عبرمرتم (  (  عبرمرتم نامتخاس  896/67896/67   نامتخاس ژارتم   ژارتم هبهب   مجنپ   مجنپ نادرگ   نادرگ ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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3 هجرد  ) مق ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ینامزاس تسپ   35 3 حطس

مق ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5959471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار هاگتسد  یرادربملیف و 10  نیبرود  هاگتسد  دادعت 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003736000054 زاین :  هرامش 

( ینامزاس تسپ   35   3 حطس  3 هجرد  ) مق ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون    لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
داحتا تعنص  دالیم  نونک  یتراجت  مان   50D لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

قرش متسیس  سراپ  یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   GIGABYTE یتراجت مان   GB-XM14-1037 لدم لماک  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3716963665 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا  یلیلخ  دیهش   نابایخ  کچیپ  هکلف  هیرالاس  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32902680-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32911452-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هاگتسد   هاگتسد   1010 وو   یرادربملیف   یرادربملیف نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   22 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 1121 12
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ناهفصا ندیرف  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5959568 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزوس شتآ  همیب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090373000005 زاین :  هرامش 

ناهفصا ندیرف  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
هنیزه - درایلیم  مینو  کی  یکشزپ  تازیهجتوراد  - درایلیم  مینو  کی  هناخروتومو  تاسیسات  - نویلیم  هیثاثا 800 - درایلیم  کی  نامتخاس  - 

نویلیم  دص  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  نویلیم  - تاعیاض 60 یزاسکاپ 
همیب یلام و  یاهتیلاعف  الاک :  هورگ 

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

ندیرف رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نویلیم  تصشو  دصهنو  درایلیم  راهچ  لک  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8344147966 یتسپ :  دک  زگ ،  یعامتجا  نیمات  یصصخت  هاگنامرد  رصعیلو  راولب  ملعم  راولب  زگ  راوخرب ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57228805-031  ، 45728089-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45728526-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزوس یزوس شتآ   شتآ همیب   همیب ناونع : : ناونع 113113
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959672 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی تخادرپ  / هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / هباشمدک ناریا  / ینف تاصخشم  قباطم  اقیقد  یساکع  نیبرود  تازیهجت  ملق  6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسودیلع 09179736826 یگنهامه  / ههام

1101093035000640 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 48865612   DSC-W170/S E15 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه / ههام کی  تخادرپ  / هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / هباشمدک ناریا  / ینف تاصخشم  قباطم  اقیقد  یساکع  نیبرود  تازیهجت  ملق  6 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسودیلع 09179736826

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یساکع یساکع نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق 66 ناونع : : ناونع 1141 14
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یرایب دیهش  یمومع  هاگنامرد   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959959 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LED چنیا نویزولت 50 دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090227000001 زاین :  هرامش 

یرایب دیهش  یمومع  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
دشابن ترامسا  ینعی  هدوب ، یلومعم  نویزولت  - 1 - 

.دشاب هدش  دیق  هاگتسد  گولاتاک  نویزولت و  یور   Madr in iran ناونع هدوب و  یناریا  نویزولت  امازلا  - 2
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابن ترامسا  ینعی  هدوب ، یلومعم  نویزولت  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هدش  دیق  هاگتسد  گولاتاک  نویزولت و  یور   Madr in iran ناونع هدوب و  یناریا  نویزولت  امازلا  - 2

.دشاب یم  تالاوس  تهج  نفلت  .دشاب 09122733175  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک  - 3

3618696317 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  کینیلک  یلپ  - جیسب نادیم  دورهاش  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32364528-023  ، 32343505-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32345788-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEDLED  چنیا چنیا 5050 نویزولت   نویزولت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 115115
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بانب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960356 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  یالاکدک  زا   T09 - R1000 لدم اکیال  یرادرب  هشقن  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091015000078 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  بانب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ورتم هموح  نارهت و  یرهش  نهآ  هار  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   PANASONIC یتراجت مان   WILDTC 2002 لدم یسدنهم  یرادرب  هشقن  نیبرود  الاک :  مان 

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

بانب رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  بانب  ناتسرهش  رد  الاک  لیوحت 

دشاب یم  یمازلا  هدنشورف  یوس  زا  نیبرود  ینف  تاصخشم  هب  طوبرم  دراوم  هیلک  تیاعر 

5551897618 یتسپ :  دک  بانب ،  یرادرهش  ماما  نابایخ  بانب  یقرش  ناجیابرذآ  بانب ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37722010-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37724272-041 :: 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

لاتیجید5959029 هتسب  رادم  هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5959033( یشزومآ هلوس  عبرمرتم (  نامتخاس 896/67  ژارتم  هب  مجنپ  نادرگ  هحفص 16)ثادحا  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب5959300 رادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپو  یرادهگن   ، هحفص 68)سیورس هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هنایار5959471 هاگتسد  یرادربملیف و 10  نیبرود  هاگتسد  هحفص 16)دادعت 2  نیبرود  ( نیبرود

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

یزوس5959568 شتآ  هحفص 16)همیب  نیبرود  ( نیبرود

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

5959592in 55 زیاس  LED نویزیولت - ناتسرامیب ریگدزد  هتسب و  رادم  نیبرود  ارجا  هحفص 68)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تازیهجت5959658 نیبرود و  هحفص 68)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یساکع5959672 نیبرود  تازیهجت  ملق  هحفص 16)6 نیبرود  ( نیبرود

T09 -  R1000T09 -  R1000 لدم   لدم اکیال   اکیال یرادرب   یرادرب هشقن   هشقن نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1161 16

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

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

زا 126 ھحفص 89 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mate5nb6s6ntv?user=37505&ntc=5960356
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5960356?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5959959LED چنیا نویزولت 50 هحفص 16)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

یزکرم5959983 رتفد  هطوحم  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 16)هیهت ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5960062 هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لماک5960095 تاقلعتم  هارمه  هب  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  یارجا  هحفص 68)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دشاب5960131 یم  هباشم  دک  ناریا  یتسویپ و  تسیل  قبط  نیبرود  هکبش و  تازیهجت  هحفص 68)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رهشمرخ5960258 ییایرد  نونف  مولع و  هاگشناد  هتسب  رادم  یاه  هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5960356T09 - R1000 لدم اکیال  یرادرب  هشقن  نیبرود  هحفص 16)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

الاک5960547 دک  .دوش  هتفرگ  رظن  رد  لک  عمج  هعجارم و  تسویپ  هب  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت 
.دشابیم هباشم 

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

کباب رهش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لادتعا  :: عبنم تعاس 12عبنم ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958970 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/09/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تاصخشم  اب  یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب  زاس  هریخد  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 25.000.000.000 

لایر نیمضت 1.300.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 7751811177 کباب  رهش  یرادرهش  نامتخاس  ریت  متفه  یادهش  راولب  کباب  رهش  نامرک  ناتسا   :: سردآ سردآ

02141934  - 03434122006 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1171 17

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   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لادتعا  :: عبنم تعاس 12عبنم ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958971 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/09/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تاصخشم  اب  یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب  زاس  هریخد  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 25.000.000.000 

لایر نیمضت 1.300.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 7751811177 کباب  رهش  یرادرهش  نامتخاس  ریت  متفه  یادهش  راولب  کباب  رهش  نامرک  ناتسا   :: سردآ سردآ

02141934  - 03434122006 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960349 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 118118

.تسویپ .تسویپ تسیل   تسیل ساسا   ساسا ربرب   ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب   هارمه   هارمه لماک   لماک هنایار   هنایار هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1191 19

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.تسویپ تسیل  ساسا  رب  ربتعم  یتناراگ  اب  هارمه  لماک  هنایار  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001014000370 زاین :  هرامش 

روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان  لدم 830  یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

افیا یتراجت  مان   DVD-RW لدم رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
لتنیا هدنزاس  عجرم  ماقرا  راگزاس  هدننک  هضرع  عجرم  لتنیا  یتراجت  مان   GHz 3/1 شزادرپ تعرس   Core i3-2100 لدم  Socket 1155 وی یپ  یس  الاک :  مان 

اکیراتساک هدنزاس  روشک 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MSI یتراجت مان   H510M-A PRO لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 

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

عیانص هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   XVISION یتراجت مان   XL2220AIH لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا  یاهنیشام 

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

سیدرپ هدنزاس  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GP350-IPC لدم  W 350 ناوت هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
زبس هرایس  تعنص 

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

کدف هظفاح  زادرپ  هشارت  هدننک  هضرع  عجرم   FDK یتراجت مان   U-DIMM لدم  8GB تیفرظ ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   DDR4 هنایار مر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
عجرم یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   HPE 240GB SATA 6G Mixed Use M.2 2280 SSD لدم رورس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

GB 240 تیفرظ شورس  یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
انیت هدننک  هضرع  عجرم   COUSO هدنزاس عجرم   GPLUS یتراجت مان  ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   GKM-J70WT لدم هنایار  سوم  دروبیک و  تس  الاک :  مان 

راهباچ دازآ  هقطنم  سراپ  هارمه 
هبعج 1 دادعت : 

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

 ، لمح یاه  هنیزه  باستحا  اب  ناتسزوخ  ناتسا  ماد  روما  ینابیتشپ  لک  هرادا  لحم  رد  ربتعم  یتناراگ  تسویپ و  تسیل  ساسا  رب  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لصاح  سامت  هرامش 09375646082  هب  یناضمر  یاقآ  اب  الاک  دات  تهج  ًانمض  .دشابیم  همیب و ... 

1435753141 یتسپ :  دک  یقرش پ 33 ،  لیزرب  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331009-061  ، 82971-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82972250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: 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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رهش ینیمخ  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960556 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط   HP SAN Storage زاس ی هریخذ  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093298000217 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهش  ینیمخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نیدار یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE msa 2062 لدم هنایار  جیروتسا  نس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هنایار دربهار 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگیم لاطبا  دشاب و  یم  رابتعا  دقاف  یداهنشیپ  تمیق  تروصنیا  ریغ  رد.تسا  یمازلا  ددرگ  تسویپ  یرازگ  تمیق  زا  دعب  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8413616183 یتسپ :  دک  رهش ،  ینیمخ  یزکرم  یرادرهش  سدق - نادیم  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33646101-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33646106-031 :: 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

یزادنا5958970 هار  بصن و  هارمه  هب  زاس  هریخذ  هاگتسد  هحفص 90)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یزادنا5958971 هار  بصن و  هارمه  هب  زاس  هریخذ  هاگتسد  هحفص 90)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هنایار5959994 جیروتسا  نس  زاس  هحفص 39)هریخذ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

.تسویپ5960349 تسیل  ساسا  رب  ربتعم  یتناراگ  اب  هارمه  لماک  هنایار  هاگتسد  کی  هحفص 90)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تسویپ5960556 تاصخشم  قبط   HP SAN Storage زاس ی هریخذ  هاگتسد  هحفص 90)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   HP SAN StorageHP SAN Storage زاس  یی   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 120120
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

5959436( طوطخ هدننکادج  چیپ و  ود  رپاتسا  ینمیا ،  هناوتسا   ) یکیفارت تازیهجت  هحفص 57)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یکیلوردیه5960025 دنبهار  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 64) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " 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

یکیلوردیه5960025 دنبهار  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 64) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یاهمتسیسدنبهار5960394 یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 64) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نادابآ 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 14 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5959134 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس رورس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 12 112 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.دنشابن  renew، لانیج روا  لصا و  تازیهجت  ...........تسویپ  تساوخرد  قبط  رورس  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.طرش دیق و  نودب  ضیوعت  هام  لقادح 6 ربتعم و  یتناراگ  یاراد 

1101094840000187 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  نادابا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   GB 16 تیفرظ  BLC7000 DDR2 RAM Management لدم  DDR2 مر الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم  تیاباگیگ  یتراجت  مان   GH-PDU22-SC لدم وی  یپ  یس  نف  الاک :  مان 

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

متسیس لباش  هدننک  هضرع  عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان  لدم 750   W 750 رورس هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
لدناخ مثیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   FISCHER یتراجت مان   120x25 cm داعبا  KS-XXPPS لدم یموینیمولآ  کنیس  تیه  الاک :  مان 

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

متسیس لباش  هدننک  هضرع  عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   GHZ 2 شزادرپ تعرس  لدم 2600  رورس  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

مالس مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دورد ساپس.دامن و  هعلاطم  ار  تسویپ  یاهلیاف  تاعالطا  تمیق  تیث  زا  لبق  افطل 

6316856591 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یرادرهش  یرادرهش  نابایخ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53225231-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53231282-061 :: 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 
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رال اضر  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رورس  قاتا  یطیحم  یاه  روسنس  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092702000016 زاین :  هرامش 

رال ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  نارتخاب  کینورتکلا  نمیا  هعسوت  هدنزاس  عجرم   ATT-006 لدم یطیحم  یا  هدنیالآ  اوه و  تیفیک  یریگ  هزادنا  رتماراپ  یتلوم  روسنس  الاک :  مان 

نارتخاب کینورتکلا  نمیا  هعسوت  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  رورس  قاتا  یطیحم  یاه  روسنس  رورس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431813133 یتسپ :  دک  ناضمر ،  یادهش  نابایخ  نامداد  رتکد  راولب  دیدجرهش  ناتسرال  سراف  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52268757-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52268756-071 :: 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

رورس5959110 هحفص 16)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس5959134 هحفص 94)تاعطق  رورس  ( رورس

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

5960048 ..... لباک و هحفص 39)کر - هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

.تسویپ5960349 تسیل  ساسا  رب  ربتعم  یتناراگ  اب  هارمه  لماک  هنایار  هاگتسد  کی  هحفص 90)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تسویپ5960501 تسیل  قبط  رورس  قاتا  یطیحم  یاه  روسنس  هحفص 94)رورس  رورس  ( رورس

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

الاک5960547 دک  .دوش  هتفرگ  رظن  رد  لک  عمج  هعجارم و  تسویپ  هب  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت 
.دشابیم هباشم 

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رورس   رورس قاتا   قاتا یطیحم   یطیحم یاه   یاه روسنس   روسنس رورس   رورس ناونع : : ناونع 122122
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یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005011000042 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5958898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشاعترا  یاهروسنس  ناگدنزاس  تیحالص  یبایزرا  هاتوک  تسیل  تهج  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

یتارارح قرب  یورین  دیلوت  یصصختردام  تکرش  ورین  هاگشهوژپ  یبرغ -  نامداد  دیهش  راولب  یاهتنا  سدق -  کرهش  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  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 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشاعترا یشاعترا یاهروسنس   یاهروسنس ناگدنزاس   ناگدنزاس تیحالص   تیحالص یبایزرا   یبایزرا هاتوک   هاتوک تسیل   تسیل تهج   تهج یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 123123

لیب لیب روتوم   روتوم جنس   جنس رود   رود هعطق   هعطق روسنس   روسنس نونو -  -  ابیس   ابیس   CNGCNG زاگ   زاگ نزخم   نزخم یایا   هبرقع   هبرقع جنس   جنس راشف   راشف یکشزپنادند - - یکشزپنادند تینوی   تینوی   11 G03GLA0G03GLA0 روسنس   روسنس ناونع : : ناونع
وو رتم   رتم   PHPH  یزیمور یزیمور رتماراپ   رتماراپ یتلوم   یتلوم -- ژویفیرتناس   ژویفیرتناس هشکم   هشکم ودود   پمپ   پمپ یدنب - - یدنب هتسب   هتسب هاگتسد   هاگتسد یدالوف   یدالوف ردنلیس   ردنلیس  - - روتومورتکلا روتومورتکلا هعطق   هعطق جنس   جنس رود   رود --

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ جنس   جنس یتخس   یتخس وو   جنس   جنس تیاده   تیاده

124124
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یلام و ینف و  داهنشیپ  دوش ،  هعجارم  تسویپ  هب  رظن  دروم  یالاک  زا  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ،0130229 یاضاقت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن تسویپ  ازجم  تروصب  ار  دوخ  یرورض ) ) گولاتاک

1101093985006396 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیدرآ هدننک  هضرع  عجرم   SENSOR PCB یتراجت مان  یکشزپنادند  تینوی   1G03GLA0 روسنس الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
کدی ادزم  هدننک  هضرع  عجرم   FAW زوس هناگود  نو  ابیس   CNG زاگ نزخم  یا  هبرقع  جنس  راشف  الاک :  مان 

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

نیشام روحم  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  وستاموک  هدنزاس  عجرم   PC600-7 لیب روتوم  جنس  رود  هعطق  روسنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
وکاله ماهلا  هدیس  هدننک  هضرع  عجرم   KM یتراجت مان   HU22M2A لدم روتومورتکلا  هعطق  جنس  رود  الاک :  مان 

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

زیربت یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   FFS-BETA لدم یدنب  هتسب  هاگتسد  یدالوف  ردنلیس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زیربت یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   FFS-BETA لدم یدنب  هتسب  هاگتسد  یدالوف  ردنلیس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ناریپمپ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریپمپ  یتراجت  مان   DSP 250-800 لدم ژویفیرتناس  هشکم  ود  پمپ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
امزآ زیهجت  هلال  هدننک  هضرع  عجرم   HANNA یتراجت مان   HI 5522 لدم یهاگشیامزآ  جنس  یتخس  جنس و  تیاده  رتم و   PH یزیمور رتماراپ  یتلوم  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( یرورض ) گولاتاک یلام و  ینف و  داهنشیپ  دوش ،  هعجارم  تسویپ  هب  رظن  دروم  یالاک  زا  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ،0130229 یاضاقت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن تسویپ  ازجم  تروصب  ار  دوخ 

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

34148787-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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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 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

5959297 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  314 و351- رتنیرپسا مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004439000243 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 : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

انر ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   FH12 وولو نویماک  زمرت  متسیس   ABS تینوی لرتنک  درب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
دیواج تعنص  لارام  هدننک  هضرع  عجرم   AXOR زنب روحم  رلیرت 3  هبعج  برد  لفق  یزلف  یزغم  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

راسمرگ وردوخ  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم   DELPHI یتراجت مان   491QE لدم  TROY GONOW یراوس وردوخ  رتویپماک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/02 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 : 
1401/09/02 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

351351 وو   314314 رتنیرپسا   رتنیرپسا مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 125125
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دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959379 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رگارد روسنس  ولف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000826 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دم تسردنت  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   STEPHAN یتراجت مان  یکشزپ  روتالیتنو  هاگتسد   PNTB ولف  STEPHAN روسنس الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  یدقن ، ریغ  هیوست 

.دامن لصاح  سامت  عراز  سدنهم  هرامش 09155224913  اب  لاوس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد 
.دشاب یم  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت 

9176699199 یتسپ :  دک  دابا ،  دمحا  یادتبا  دابآ -  دمحا  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رگارد رگارد روسنس   روسنس ولف   ولف ناونع : : ناونع 126126
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959411 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( فیدر  22) یهاگشیامزآ لیاسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ مالعتسا  حرش  قبط  - ...) رلوم 2 رلیاگ  - 1

1101092372000453 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک  لدم 60258010  بط  دمرس  هدننک  هضرع  عجرم   METROHM یتراجت مان  یهاگشیامزآ  روتارتیت  هاگتسد  دربراک   pt1000 ییامد روسنس  الاک :  مان 
سیئوس

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

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( مالعتسا هب  طوبرم  یلک  تاحیضوت  ) تسویپ لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6357147757 یتسپ :  دک  یتسپ 533 ،  قودنص  ینیمخ  ماما  ردنب  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88810422-021  ، 5211118-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52110000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یشاعترا5958898 یاهروسنس  ناگدنزاس  تیحالص  یبایزرا  هاتوک  تسیل  تهج  یفیک  یبایزرا  هحفص 96)ناوخارف  روسنس  ( روسنس

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

5959177 - نو ابیس   CNG زاگ نزخم  یا  هبرقع  جنس  راشف  یکشزپنادند - تینوی   1G03GLA0 روسنس
هاگتسد یدالوف  ردنلیس   - روتومورتکلا هعطق  جنس  رود   - لیب روتوم  جنس  رود  هعطق  روسنس 

جنس و تیاده  رتم و   PH یزیمور رتماراپ  یتلوم  ژویفیرتناس - هشکم  ود  پمپ  یدنب - هتسب 
یهاگشیامزآ جنس  یتخس 

هحفص 96) روسنس  ( روسنس

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

رتنیرپسا 314 و5959297351 هحفص 96)مزاول  روسنس  ( روسنس

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

رگارد5959379 روسنس  هحفص 96)ولف  روسنس  ( روسنس

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

5959411( تسویپ مالعتسا  حرش  قبط  - ...) رلوم 2 رلیاگ  - 1 فیدر )  22) یهاگشیامزآ هحفص 96)لیاسو  روسنس  ( روسنس

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

تسویپ5960501 تسیل  قبط  رورس  قاتا  یطیحم  یاه  روسنس  هحفص 94)رورس  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا حرش   حرش قبط   قبط - ...) - ...) 22 رلوم   رلوم رلیاگ   رلیاگ - - 11 فیدر ) ) فیدر   2222 )) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ لیاسو   لیاسو ناونع : : ناونع 127127
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دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959137 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا  جیگرشرپ  اضاقت 0146040 / هرامش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ 

1101093202000851 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   WIKA یتراجت مان   SERIES 12 لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/24 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

52132305-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میظنت میظنت لباق   لباق چیئوس   چیئوس رشرپ   رشرپ ناونع : : ناونع 128128
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960310 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتاب رژراش  یاراد  رپمآ  و 30  ( 13.8v  ) گنیچیئوس هیذغت  عبنم  دروب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم یتناراگ  اب  هارمه 

1101090930000120 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

متسیس ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SKYWORTH هدنزاس عجرم   DG-112 لدم  Digibox روتالودم هاگتسد  هیذغت  عبنم  درب  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم ههام  تخادرپ 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف  یراذگ  تمیق  زا  لبق  آمتح 

ددرگ هرکاذم  ناسانشراک  اب  و 
راوز 05131449940 یاقآ  ینف :  سانشراک 

( یعامتجا یاه  هکبش  سا و  ما  سا  ییوگخساپ  ییایحی (   09381391491 یلام :  سانشراک 

9177899191 یتسپ :  دک  نامرد ،  تنواعم  تمالس -  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  یوربور  یروکف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31449943-051  ، 38795030-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38794468-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

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 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

5960540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتاب یرتاب رژراش   رژراش یاراد   یاراد رپمآ   رپمآ   3030 وو   ( ( 13.813.8 vv  ) ) گنیچیئوس گنیچیئوس هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم دروب   دروب ناونع : : ناونع 129129

.دشاب .دشاب تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط اقیقد   اقیقد یداهنشیپ   یداهنشیپ یاهتمیق   یاهتمیق افطل   افطل تسویپ ) ) تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط  ) ) یتاسیسات یتاسیسات مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 130130

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

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

زا 126 ھحفص 103 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/x6wq4bq83fl7f?user=37505&ntc=5960310
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5960310?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


.دشاب تسویپ  تسیل  قبط  اقیقد  یداهنشیپ  یاهتمیق  افطل  تسویپ ) تسیل  قبط   ) یتاسیسات مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002777 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  تامفوه  لعشم  یتراجت  مان  ینف 30893501  هرامش   SLG3NZ لدم  kcal\hr 500000 یترارح تیفرظ  لیئوزاگ  زاگ و  یا  هلر  لعشم  الاک :  مان 

دنولا یترارح  عیانص  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
کاکرا نارهت  هدننک  هضرع  عجرم  زتنیس  هدنزاس  عجرم  یددع  ینوفلس 1  هتسب   mm 150 لوط  mm 2/5 رطق یدپوترا  لبود  هوزر  اب  رنشیرک  ریاو  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

کیرتکلا راکرون  هدنزاس  عجرم  رون  تدش  رثا  رد  رادم  لصو  عطق و  دربراک  چیئوس  وتف  حرط   A 10 یکینورتکلا لسوتف  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
ناریباعل هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   mm 1 زیاس  3ELEIF55 لدم هروک  لعشم  نز  هقرج  دورتکلا  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

ناریباعل هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   mm 1 زیاس  3ELEIF55 لدم لعشم  هلعش  هدنرادهگن  دورتکلا  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WIKA هدنزاس عجرم  لدم 632.50  یا  هبرقع  راشف  جیگ  الاک :  مان 

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

هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   KOOMEY یتراجت مان  لدم 1100-1601   cm 20 زیاس یندچ  سنج  یکیلوردیه  نانیمطا  ریش  الاک :  مان 
ایسآ ورتپ  ناریما  هدننک  هضرع  عجرم   KOOMEY

ددع 2 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

ناقلمس هنام و  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یهاوگ دشاب - هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  صلاخ و  تروصب  تمیق  - - تسا هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  دشابیم - ههام  ود  هزاب  رد  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  یلامج ) یاقآ   ) هرامش 09157162445 اب  رتشیب  عالطا  تهج.دشاب  ربتعم  تنامض  یاراد  دیاب  مالقا  - ددرگ هئارا  هدوزفا  شزرا 

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

32921222-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

میظنت5959137 لباق  چیئوس  هحفص 101)رشرپ  چیئوس  ( چیئوس

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

ریاو5959312 ریاف  چیئوس  هحفص 39)باه  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تروپ5959407 هکبش 24  هحفص 39)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هدش5960019 یراذگراب  تسویپ  تاصخشمو  حرش  قبط  یتعنص -  Pars Gate Ne400 N5
هناماسرد

هحفص 39) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لماک5960095 تاقلعتم  هارمه  هب  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  یارجا  هحفص 68)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دشاب5960131 یم  هباشم  دک  ناریا  یتسویپ و  تسیل  قبط  نیبرود  هکبش و  تازیهجت  هحفص 68)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لیاف5960218 ساسا  رب   AUDIO یجورخ هب   HDMI لدبم هاگتسد  ود  ردنتسکا و  هاگتسد  هس 
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  نمض  رد  یتسویپ 

هحفص 39) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرتاب5960310 رژراش  یاراد  رپمآ  و 30  ( 13.8v  ) گنیچیئوس هیذغت  عبنم  هحفص 101)دروب  چیئوس  ( چیئوس

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

تسویپ5960420 تسیل  قیط  هکبش  هحفص 39)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هب5960537 لمح  هنیزه.تسویپ  تاصخشم  قبط   C9200-24T-E لدم وکسیس 9200  چئیوس  دیرخ 
تسا هدنشورف  هدهع 

هحفص 39) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ5960540 تسیل  قبط  اقیقد  یداهنشیپ  یاهتمیق  افطل  تسویپ ) تسیل  قبط   ) یتاسیسات مزاول 
.دشاب

هحفص 101) چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " 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

تازیهجت5959658 نیبرود و  هحفص 68)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

مالعتسادانسا5959777 ساسارب  CTC زکارم یکدی  تازیهجت  ملق  27 هحفص 39)دیرخ هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چوس م5959826 اتید  هکبش  هحفص 39)لدبم  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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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 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

5959291 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 , توص متسیس  یناتسا ,  هدنناوخ  شیامن  , هورگ  یناتسا ,  یرجم  یسانشناور , سانشراک  زا  توعد  لماش  مسارم  یرازگرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاغیلبت

1101093228001752 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یمرگرس رنه و  قالخ ، یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
همانرب 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52622091-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 , , توص توص متسیس   متسیس یناتسا ,  ,  یناتسا هدنناوخ   هدنناوخ شیامن   , , شیامن هورگ   هورگ یناتسا ,  ,  یناتسا یرجم   یرجم یسانشناور , , یسانشناور سانشراک   سانشراک زازا   توعد   توعد لماش   لماش مسارم   مسارم یرازگرب   یرازگرب ناونع : : ناونع
تاغیلبت تاغیلبت

131131
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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 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

5959612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یتوص  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004635000149 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
رتسام توص  یکینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 1650300025  وکا  وگدنلب  رتویت  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رثا بیترت  هدش  لاسرا  یاه  تمیق  هب  هناماس ،  رد  مرف  جرد  مدع  تروص  رد  هناماس .  رد  نآ  جرد  تسویپ و  مرف  لیمکت.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  رسمار و  رهش  الاک  لیوحت  .دش  دهاوخن  هداد 

1967764111 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  میرم  نابایخ  شبن  الدنام  نوسلن  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24551584-021  ، 24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج ناسارخ  ناتسا  ناریا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5959919 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

superpro021 لدم توصارف  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004527000001 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
superpro021 لدم توصارف  هاگتسد  - 
یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 

دادعت  5 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگتسد تنامض  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9714733841 یتسپ :  دک  ناریا ،  یلم  کناب  بعش  تیریدم  ادهش  نادیم  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32237222-056  ، 32238255-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238255-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( وکا وکا وگدنلب   وگدنلب رتویت   رتویت یتوص (  (  یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 132132

superpro02 1superpro02 1 لدم   لدم توصارف   توصارف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 133133
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب نآ  ندرک  کنیس  فوصوم و  هاگتسدددجم  یزادنا  هار  بصنو و  لاوما 5997  هرامش  هب  تفیل  روتینام  هاگتسد  کی  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوجوم یریوصت  یتوص و  تازیهجت  ریاس 
1101001036000629 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هموزر  روتکاف و  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
طرش دیق و  نودب  ربتعم و  یتناراگ  یاراد 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  بصن  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 
یدیص یاقآ   02135913588: دیدزاب یگنهامه و  نفلت 

یحالف  02135914983: سامت هرامش 

 : 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

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو یتوص   یتوص تازیهجت   تازیهجت ریاس   ریاس اباب   نآنآ   ندرک   ندرک کنیس   کنیس وو   فوصوم   فوصوم هاگتسدددجم   هاگتسدددجم یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصنو   بصنو تفیل   تفیل روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد کیکی   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع
دوجوم دوجوم یریوصت   یریوصت

134134
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نادبنگود یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005329000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960612 :: هرازه هرازه :: 1401/09/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شتآ زا  رت  ناپ  بش  کی  رازه و  یارس  ینیریش  ، سودرف غاب  ، ءادهش رازلگ  لصافدح  لاتاک  هدودحم  زا  یرهش  ( دنامسپ  ) هلابز لمح  یروا و  عمج  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمجح ) توصب   ) داگراساپ لته  ات  یبونجو  یلامش  تلود  نانکراک  ، نانزاپ هداج  ، نادرگباتفآ هپت  (، 1) هرامش یناشن 

دمحاریوب  هیولیگهک و  ناتسا  ناراسچگ  نادبنگ  ود  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رت ناپ  بش  کی  رازه و  یارس  ینیریش  ، سودرف غاب  ، ءادهش رازلگ  لصافدح  لاتاک  هدودحم  زا  یرهش  ( دنامسپ  ) هلابز لمح  یروا و  عمج  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

( یمجح توصب   ) داگراساپ لته  ات  یبونجو  یلامش  تلود  نانکراک  ، نانزاپ هداج  ، نادرگباتفآ هپت  (، 1) هرامش یناشن  شتآ  زا 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,300,000,000 نیمضت :  غلبم 

یرادرهش مانب  یلم  کناب  دزن  3100002051002 هرامش باسح  هب  زیراو  دقن و  تروصب  ای  یکناب و  ربتعم  همانتنامض  لایر  غلبم 1.300.000.000 نیمضت :  تاحیضوت 
نادبنگود 

18:00 تعاس : 1401/11/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رصعیلو راولب   ، 7581633931 یتسپ :  دک  نادبنگود ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

شیامن ,5959291 هورگ  یناتسا ,  یرجم  یسانشناور , سانشراک  زا  توعد  لماش  مسارم  یرازگرب 
تاغیلبت توص ,  متسیس  یناتسا ,  هدنناوخ 

هحفص 105) توص  ( توص

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

5959612 ( وکا وگدنلب  رتویت  یتوص (  هحفص 105)متسیس  توص  ( توص

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

5959919superpro021 لدم توصارف  هحفص 105)هاگتسد  توص  ( توص

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

5959959LED چنیا نویزولت 50 هحفص 16)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

کنیس5959982 فوصوم و  هاگتسدددجم  یزادنا  هار  بصنو و  تفیل  روتینام  هاگتسد  کی  ریمعت 
دوجوم یریوصت  یتوص و  تازیهجت  ریاس  اب  نآ  ندرک 

هحفص 105) توص  ( توص

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

.تسویپ5960349 تسیل  ساسا  رب  ربتعم  یتناراگ  اب  هارمه  لماک  هنایار  هاگتسد  کی  هحفص 90)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( دنامسپ دنامسپ  ) ) هلابز هلابز لمح   لمح وو   یروا   یروا عمج   عمج یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 135135
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5960612( دنامسپ  ) هلابز لمح  یروا و  عمج  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 105)هصقانم  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هژیو هقطنم  ناتسزوخ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

d24ds24 یتعنص روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001326000140 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

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

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 159 ،  قودنص  - یزکرم نامتخاس  - ینیمخ ماما  یردنب  عمتجم  - ینیمخ ماما  ردنب  - ناتسزوخ رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6357173691

2282104-0615  ، 52282110-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52282101-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

d24ds24d24ds24  یتعنص یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 136136
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رهشوب سراف  جیلخ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5959207 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . ددرگدیق روتکاف  شیپ  رد  تایلام و ...  بصن ، هنیزه  لاسرا ، هنیزه  یهیلک  .دشاب  یم  شرافس  تبث  تهج  طقف  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگیمن یسررب  همیمض  روتکاف و  شیپ  نودب  یاهخساپ 

1101004519000251 زاین :  هرامش 
رهشوب سراف  جیلخ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

سیرتام هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  سیرتام  هدنزاس  عجرم   MSI یتراجت مان   PRO MP 242 P لدم  in 24 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
یرفص نیما  هدننک  هضرع  عجرم   RAPOO یتراجت مان   N3800 لدم هنایار  سوام  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 

تس 20 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

ایرآ گنهرف  اوآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان   Z4 لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
روبص یلع  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GREEN هدنزاس عجرم  نیرگ  یتراجت  مان   ORAMAN لدم هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7516913817 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هاگشناد  ینیهام  دیهش  ینمهب خ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31222084-077  ، 12220275-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

12220275-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار سیک   سیک هنایار - - هنایار سوام   سوام وو   دیلک   دیلک هحفص   هحفص تستس   هنایار - - هنایار روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 137137
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دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5959245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام لاتف   US پورپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000823 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ارآ لالج  هدننک  هضرع  عجرم   ArjoHuntleigh یتراجت مان   SONICAID ONE لدم یکشزپ  تراه  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  یدقن ، ریغ  هیوست 

.دامن لصاح  سامت  عراز  سدنهم  هرامش 09155224913  اب  لاوس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد 
.دشاب یم  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت 

9176699199 یتسپ :  دک  دابا ،  دمحا  یادتبا  دابآ -  دمحا  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام لاتف   لاتف   USUS پورپ   پورپ ناونع : : ناونع 138138
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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 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ و یاراد  امتح  تسویپ  لیاف  رد  هدش  مالعا  دنرب  لدم و  حرش ، قبط  هاگتسد  کی  مادکره  زا  روتینام  رتنیرپ و   ، نویزیولت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم شورف  زا  سپ  تامدخ 

1101003002000676 زاین :  هرامش 
روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

روپ متسر  دوعسم  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 2035  دیفس  هایس و  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
روپ شرآ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدام  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نژیو  سکیا  یتراجت  مان   XL2020AL لدم  in 20 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

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

کاترف هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نژیو  سکیا  هدنزاس  عجرم  نژیو  سکیا  یتراجت  مان  لدم 43 745   in 43 زیاس  LED دنمشوه نویزیولت  الاک :  مان 
رنه شقن 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشابیم نامزاس  زا  تفایرد  لباق  هدامآ و  روتکاف  الاک و  لیوحت  زا  سپ  هام  ود  لقادح  هدنشورف و  هجو  رد  کچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  هدهعب  لمح و ...  هلمج  زا  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک ی 

 . دشاب هدش ،  مالعا  تاصخشم  ساسا  رب  اقیقد  تسیاب  یم  روکذم  یالاک  اذل  تسا  هباشم  دک  ناریا 

 : 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

24589261-021  ، 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

LEDLED  دنمشوه دنمشوه نویزیولت   نویزیولت هنایار -  -  هنایار روتینام   روتینام دیفس -  -  دیفس وو   هایس   هایس رگپاچ   رگپاچ ناونع : : ناونع 139139
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سدق ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  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

5959492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LD410 لدم روتینام  هیاپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091968000047 زاین :  هرامش 

سدق ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نهیم لماکت  حرط و  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   9x22x38 cm زیاس ینهآ  سنج  روتینام  یمونوگرا  هدنرادهگن  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 13 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

سدق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدع تروص  رد  دنواب ) سامت 09125914812( هرامش  دشاب  یم  سنارفنک  قاتا  تهج  اهروتینام  هیاپ  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  هزور  یتخادرپ 10  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  یعوجرم  الاک  دات 

3751119866 یتسپ :  دک  کالپ 280 ،  نایغادوب  هاش  دیهش  نابایخ  ادهش  یرتم  نابایخ 30 سدقرهش  سدق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46834550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46816683-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LD410LD410 لدم   لدم روتینام   روتینام هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 140140
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زیربت نمهب  ناتسرامیب 29   :: 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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش یراذگراب  یتسویپ  مالعتسا  ینف و  تاصخشم  قبط  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد 

1101005896000039 زاین :  هرامش 
زیربت نمهب  ناتسرامیب 29  هدننک :  رازگرب 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   Alborz B9 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدش یراذگراب  یتسویپ  مالعتسا  ینف و  تاصخشم  قبط  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد 

دشابیم یمازلا  ناگدننک  نیمات  طسوت  اهنآ  یراذگراب  ینف و  تاصخشم  مالعتسا و  مرف  لیمکت 

5166617894 یتسپ :  دک  نمهب ،   29 راولب زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33305055-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33309662-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش یراذگراب   یراذگراب یتسویپ   یتسویپ مالعتسا   مالعتسا وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یتایح   یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 141141
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روشک برغ  لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959729 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشادهب و رابنا  برد  الاک  لیوحت  / دشاب یم  یموب  عبانم  اب  تیولوا  / هاگتسد ید 6  یا  لا   mp410- b21.5 لدم  LG روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روشک برغلامش  تفن  تعنص  نامرد 

1101094860000063 زاین :  هرامش 
روشک برغلامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   W2286L لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رکذ اب  روتکاف  شیپ  هئارا  / الاک لیوحت  زا  دعب  زور  هیوست 20  / روتکاف رد  ابش  هرامش  جرد  / یلم تراک  یپک  / ربتعم یفنص  هناورپ  ای  یمسر  زوجم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعب  الاک  تریاغم  تروص  رد  تدوع  هنیزه   / تسیمازلا الاک  سنج 

 : یتسپ دک  یتفن ، -  یاه  هدروارف  شخپ  تکرش  یاهنامتخاس  بنج  نمهب -  نابایخ 22  داهج -  نادیم  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5173884717

31151144-041  ، 31150-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434422-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو تشادهب   تشادهب رابنا   رابنا برد   برد الاک   الاک لیوحت   لیوحت // دشاب دشاب یمیم   یموب   یموب عبانم   عبانم اباب   تیولوا   تیولوا // هاگتسد هاگتسد   66 یدید   یایا   لالا     mp410 -  b2 1 .5mp410 -  b2 1 .5 لدم   لدم   LGLG روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
روشک روشک برغلامش   برغلامش تفن   تفن تعنص   تعنص نامرد   نامرد

142142
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یراس یعیبط  عبانم  یزرواشک و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا زاین  دروم  هدش  تسویپ  یرازفا  تخس  تاصخشم  اب  قباطم  هدش  تسیل  یاهالاک  دادعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097915000004 زاین :  هرامش 

یراس یعیبط  عبانم  یزرواشک و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-245LN لدم  in 24 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

سیدرپ هدننک  هضرع  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم   GREEN یتراجت مان   H-41024IN لدم  in 24 زیاس  GAiO هچراپکی هنایار  الاک :  مان 
زبس هرایس  تعنص 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

سیدرپ هدننک  هضرع  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم   GREEN یتراجت مان   H-41022IN لدم  in 22 زیاس  GAiO هچراپکی هنایار  الاک :  مان 
زبس هرایس  تعنص 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

راهباچ دازآ  هقطنم  سراپ  هارمه  انیت  هدننک  هضرع  عجرم   KTC هدنزاس عجرم   G+PLUS یتراجت مان   GGM-L276FN لدم  in 27 زیاس یزاب  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4818166996 یتسپ :  دک  یراس ،  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  مولع  هاگشناد  ایرد  هداج  رتمولیک 9  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33688082-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33688082-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960068 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاب یزاب روتینام   روتینام هچراپکی -  -  هچراپکی هنایار   هنایار روتینام -  -  روتینام ناونع : : ناونع 143143

نفلت نفلت مرمر -  -  دراه -  -  دراه رتنیرپ -  -  رتنیرپ  - - رنکسا رنکسا یرتویپماک   یرتویپماک مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 144144
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یرتویپماک مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001416000029 زاین :  هرامش 

زربلا یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روپ متسر  دوعسم  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 4010  یگنر  رنکسا  الاک :  مان 

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

گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
یئ هطلاس  هداز  یجاح  رفعج  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   NFH 1214 لدم سکف  رنکسا و  رتنیرپ و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

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

هنایمرواخ ماقرا  بساحم  هدننک  هضرع  عجرم   Green Magnum plus لدم یزیمور  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   ADATA یتراجت مان   NOBILITY لدم  TB 2 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

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

باتفآ الاک  اتکین  هدننک  هضرع  عجرم   GOOD RAM یتراجت مان  لدم 1333   GB 4 تیفرظ  DDR3 مر الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
ینابعش رابج  هدننک  هضرع  عجرم   YEALINK یتراجت مان   T28 لدم یلومعم  نفلت  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشتاب یم  زاین  دروم  یتسویپ  لیاف  قباطم  مالقا  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  لصا و  تسیاب  یم  سانجا  یمامت  -

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیره  دشاب و  یم  مالقا  لیوحت  زا  سپ  هامود  هیوست  - 

3186717598 یتسپ :  دک  زربلا ،  یا  هقطنم  بآ  تکرش  ناتسوب  نلابایخ  یلصم  یوربور  ینیمخ  ماما  راولب  - رهش رهم  جرک - جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33342300-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340270-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5960361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ هئارا  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هباشم  دکناریا  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  یبلق  گنیروتینام  هاگتسد  نیوا  هاگتشادزاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا هناماس  رد  تسویپ  روتکاف 

1101003143000923 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   JAMICON هدنزاس عجرم   B9 زربلا لدم  گنیروتینام  متسیس  هعطق  نف  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تسویپ روتکاف  شیپ  هئارا  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هباشم  دکناریا  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  یبلق  گنیروتینام  هاگتسد  نیوا  هاگتشادزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا هناماس  رد 

1983846176 یتسپ :  دک  نارهت ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22121717-021  ، 22124905-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22124905-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

5959152d24ds24 یتعنص هحفص 110)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

هنایار5959207 سیک  هنایار - سوام  دیلک و  هحفص  تس  هنایار - هحفص 110)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام5959245 لاتف   US هحفص 110)پورپ روتینام  ( روتینام

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

هارمه5959280 هنایار  دیلوت -  طخ  گنیروتینام  هحفص 26)هاگتسد  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5959399LED دنمشوه نویزیولت  هنایار -  روتینام  دیفس -  هایس و  هحفص 110)رگپاچ  روتینام  ( روتینام

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

5959492LD410 لدم روتینام  هیاپ  هحفص 110)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

مالعتسا5959553 ینف و  تاصخشم  قبط  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  دشابیم  هباشم  دکناریا 
هدش یراذگراب  یتسویپ 

هحفص 110) روتینام  ( روتینام

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش هبهب   یبلق   یبلق گنیروتینام   گنیروتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 145145
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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

یم5959729 یموب  عبانم  اب  تیولوا  / هاگتسد ید 6  یا  لا   mp410- b21.5 لدم  LG روتینام
روشک برغلامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  رابنا  برد  الاک  لیوحت  / دشاب

هحفص 110) روتینام  ( روتینام

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

یزاب5959978 روتینام  هچراپکی -  هنایار  هحفص 110)روتینام -  روتینام  ( روتینام

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

کنیس5959982 فوصوم و  هاگتسدددجم  یزادنا  هار  بصنو و  تفیل  روتینام  هاگتسد  کی  ریمعت 
دوجوم یریوصت  یتوص و  تازیهجت  ریاس  اب  نآ  ندرک 

هحفص 105) توص  ( توص

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

نفلت5960068 مر -  دراه -  رتنیرپ -   - رنکسا یرتویپماک  مالقا  هحفص 110)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

لماک5960095 تاقلعتم  هارمه  هب  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  یارجا  هحفص 68)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

.تسویپ5960349 تسیل  ساسا  رب  ربتعم  یتناراگ  اب  هارمه  لماک  هنایار  هاگتسد  کی  هحفص 90)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یتسویپ5960361 تسیل  حرش  هب  یبلق  گنیروتینام  هحفص 110)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

یزوس5959568 شتآ  هحفص 16)همیب  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم5960062 هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

الاک5960547 دک  .دوش  هتفرگ  رظن  رد  لک  عمج  هعجارم و  تسویپ  هب  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت 
.دشابیم هباشم 

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره ناتسا  کناب  تسپ  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5959024 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  تسویپ  هب  هک  هگنلردنب  ناتسرهش  رد  ینمیا  یاه  متسیس  یارجا  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009999000031 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  کناب  تسپ  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
 . دشاب یم  تسویپ  هب  هک  هگنلردنب  ناتسرهش  رد  ینمیا  یاه  متسیس  یارجا  بصن و  دیرخ ، - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  نتشاذگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7917776148 یتسپ :  دک  کناب ،  تسپ  نامتخاس  اشگلد -  هار  هس  هر - )  ) ینیمخ ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 32245799-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32242505-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت قرب  یورین  عیزوت   :: 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   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959027 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم یربت  قرب  یورین  عیزوت  تکرشرابنا  لیوحت  لحم  یتسویپ -  تاصخشم  تسیل  قبط  رایسزوپ - هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005290000208 زاین :  هرامش 

زیربت قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیگن یرازفا  مرن  یاه  هناماس  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PAX هدنزاس عجرم   S900 لدم رایس   POS ناوخ تراک  الاک :  مان 

هاگتسد 80 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم زیربت  قرب  یورین  عیزوت  تکرشرابنا  لیوحت  لحم  دشابیم - یتسویپ  تاصخشم  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5157694374 یتسپ :  دک  نارطق ،  لوا  - یماظن نابایخ  - رصعیلو یوک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33294805-041  ، 33328946-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33328950-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هبهب   هکهک   هگنلردنب   هگنلردنب ناتسرهش   ناتسرهش ردرد   ینمیا   ینمیا یاه   یاه متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 146146

رایس رایس   POSPOS ناوخ   ناوخ تراک   تراک ناونع : : ناونع 147147
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نارهت هاگشناد  یشهوژپ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادعت 1 =SSD M2 1TB تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت =POWER 700W

دادعت 1  = میساب KB&MOUSE
1201094162000082 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  یشهوژپ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
دادعت 1 =SSD M2 1TB - 
1 دادعت =POWER 700W

دادعت 1  = میساب KB&MOUSE
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

دروم  3 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یراذگ  راب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417466191 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  یشهوژپ  تنواعم  رذآ - نابایخ 16  بالقنا -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66978942-021  ، 66469824-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66462349-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میساب میساب KB&MOUSEKB&MOUSE  11 دادعت دادعت ==POWER 700WPOWER 700W  11 دادعت   دادعت ==SSD M2  1TBSSD M2  1TB ناونع : : ناونع 148148
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5959533 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تراک ینآ  رودص  یاه  هاگتسد  رازفا  مرن  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000627 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  نارهت  رد  تسیاب  یم  نآ  ینوناق  هدنیامن  ای  تکرش و  ررقم  -2

دشاب یم  هطوبرم  رظان  دیئأت  هب  طونم  هدنرب  مالعا  -3

 : 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

35911592-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5959024 . دشاب یم  تسویپ  هب  هک  هگنلردنب  ناتسرهش  رد  ینمیا  یاه  متسیس  یارجا  بصن و  هحفص 120)دیرخ ، رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

رایس5959027  POS ناوخ هحفص 120)تراک  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یناسنا5959096 عبانم  یاهمتسیس  رازفا  مرن  ینابیتشپ  هحفص 16)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس5959110 هحفص 16)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یلام5959118 یاهمتسیس  رازفا  مرن  ینابیتشپ  هحفص 16)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5959404KASPERSKY ENDPOINT BUSINESS هربراک هلاسکی 370 لانیجروا  سنسیال 
SELECT

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

میساب5959489 KB&MOUSE 1 دادعت =POWER 700W 1 دادعت =SSD M2 1TB(120 هحفص رازفا  ( رازفا مرن   مرن

تراک تراک ینآ   ینآ رودص   رودص یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 149149
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تراک5959533 ینآ  رودص  یاه  هاگتسد  رازفا  مرن  هحفص 120)ینابیتشپ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یمومعدیلک5959618 تخاسریز  یاهرازفا  نایم  یرازفا  مرن  هحفص 16)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5960070 حرش  هب   web GIS یرازفا مرن  هحفص 16)تازیهجت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5960151kaspersky سوریو یتنآ  هحفص 16)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زاگ5960171 لاقتنا  تایلمع  هد  هقطنم  سوریو  یتنآ  هحفص 16)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دیوردنا5960421 شیوداپ  سوریو  یتنآ  ناونع  یتینما  رازفا  مرن  هحفص 16)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5959579 تراظن  متسیس  هحفص 68)ءاقترا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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س)  ) ارهزلا هاگشناد   :: 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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959465 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکژرپ وئدیو  هاگتسد   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090474000092 زاین :  هرامش 

ارهزلا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یدمحاریم بنیز  هدننک  هضرع  عجرم   MUSHREF TRADING L L L یتراجت مان   15x30x80 cm زیاس  MUSHREF لدم روتکژرپ  شیامن  هدرپ  الاک :  مان 

یریپ تفه 
ددع 4 دادعت : 

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

دشابیم هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم همیمض  تسویپ  هب  یلصا  تاصخشم 

ددرگ همیمض  تایئزج  دیق  اب  روتکاف  شیپ  امتح 

1993893973 یتسپ :  دک  کنو ،  هد  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85692531-021  ، 88044051-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88035187-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتکژرپ5959465 شیامن  هحفص 124)هدرپ  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روتکژرپ روتکژرپ شیامن   شیامن هدرپ   هدرپ ناونع : : ناونع 150150
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5959323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضما و رهم و  اب  طیارش  هیلک  یراذگراب  تسویپ  کرادم  قبطو  تسا  هباشم  دک  ناریا  / روتکژورپ وئدیو  هاگتسد  ششدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یرورض  سامت  هرامش 

1101001132000287 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   OPTOMA هدنزاس عجرم   EX 762 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش  اضما و  رهم و  اب  هارمه  بسک  زاوج  ای  همان  ساسا  تمیقداهنشیپ و  هگربو  تمیق  لودج  ینف و  یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( .دشاب یا  هنایار  یفنص  ماظن  زا  ربتعم  همانیهاوگ  یاراد  تسیاب  یم  هدنهدداهنشیپ  .دشاب ( یم  یرورض 

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

38232001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38230914-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یراذگراب5959323 تسویپ  کرادم  قبطو  تسا  هباشم  دک  ناریا  / روتکژورپ وئدیو  هاگتسد  ششدیرخ 
.دشاب یم  یرورض  سامت  هرامش  اضما و  رهم و  اب  طیارش  هیلک 

هحفص 125) روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

(( 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

یقرب5960093 هرکرک  یلفق  اج  قاری و  روتوم و  یدالوف و  لیر  هغیت و  یاهمتسیسهعومجم  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 64) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

هرامش هرامش وو   اضما   اضما وو   رهم   رهم اباب   طیارش   طیارش هیلک   هیلک یراذگراب   یراذگراب تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم قبطو   قبطو تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو هاگتسد   هاگتسد ششدیرخ   ششدیرخ ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   یرورض   یرورض سامت   سامت

151151
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