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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 12

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 15

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 18

140 1140 1 رذآ   رذآ   22 هبنش   هبنش راهچ   راهچ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   ,164هکس 050 , 000164, 050 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   350رالد ,600350 تاراما600, تاراما مهرد   96مهرد ,52096 ,520

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   156هکس , 030 , 000156 , 030 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   236رالد ,600236 سیئوس600, سیئوس کنارف   383,800383,800کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 88,800هکس , 00088 ,800 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع267,600267,600رالد ناتسبرع لایر   94,87094,870لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 58,800هکس , 00058 ,800 , وروی000 366وروی ,460366 ژورن460, ژورن نورک   35,30035,300نورک

رایع رایع   1818 یالط   سیلگنا14,965,00014,965,000یالط سیلگنا دنوپ   نپاژ423,630423,630دنوپ نپاژ نینی   دصکی   252دصکی ,080252 , 080

هرازه هرازه یصصخت   یصصخت تاغیلبت   تاغیلبت تامدخ   تامدخ
نارتسگ نارتسگ طابترا   طابترا تکرش   تکرش تاغیلبت   تاغیلبت دحاو   دحاو اباب   یداصتقا   یداصتقا هزوح   هزوح نالاعف   نالاعف وو   عیانص   عیانص ناریدم   ناریدم هبهب   دوخ   دوخ تامدخ   تامدخ یفرعم   یفرعم تهج   تهج یمارگ   یمارگ کرتشم   کرتشم

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

(( 00 ایای   یلخاد  609609   یلخاد  ) ) 02 19107004202 191070042 وو     02 14271400002 142714000 سامت :  :  سامت یاه   یاه هرامش   هرامش

دامن دامن لاسرا   لاسرا ریز   ریز مرف   مرف قیرط   قیرط زازا   ارار   دوخ   دوخ تساوخرد   تساوخرد دیناوت   دیناوت یمیم   امش   امش نینچمه   نینچمه

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((3131 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 131131 ))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 24  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 10  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 35

( یهگآ دادعت 10  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 45

( یهگآ دادعت 44  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 53

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 76

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 76

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 80

( یهگآ دادعت 13  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 83

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

( 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 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

( 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 2  " ) wim  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

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

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

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

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 14  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیتاموتا یاه  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

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

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

( یهگآ دادعت 17  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

( 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  • 104

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

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

( یهگآ دادعت 10  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

( یهگآ دادعت 10  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

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

( یهگآ دادعت 6  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 116

( یهگآ دادعت 4  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 118

( یهگآ دادعت 9  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 122

( یهگآ دادعت 8  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 124

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 131
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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 17  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 131

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 133

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 133
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14010817 - 02 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975556 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Native Cloud رازفا مرن  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هدنرب هدهع  رب  یهگآ  جرد  هنیزه  کناب -  تسپ  هرامش  باسح  هب  دقن  هجو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 2.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  هصقانم 

:: سردآ سردآ

تالاوس 81717146 نیمات  هریجنز  دحاو   09125052634 - 81717806 :: نفلت :: tenders.nak-mci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/1 - 63 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش یلا  خروم 1401/9/6  تعاس 7  زا   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
15:35

یلم شالت   :: عبنم تعاس 15:35عبنم  - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976575 :: هرازه هرازه تعاس 8:30دکدک    - 1401/09/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دوجوم  RDC اداکسا یرازفا  مرن  یاهتیلباق  لیمکت  ءاقترا و  تهج  یرازفا  مرن  یاهلوژام  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هئارا هجدوب - همانرب و  نامزاس  زا  ندعم  تعنص و  ای  تاطابترا  ای  ورین  هتشر  رد  هبتر 5  همانیهاوگ  لقادح  هئارا  هناماس 2001001224000067 -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزیراو شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  همان 2.475.000.000  تنامض  غلبم  اتفا - یهاوگ 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.ir wamp.tavanir.org.ir/tender/mainنفلت 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

Native CloudNative Cloud  رازفا رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

یرازفا یرازفا مرن   مرن یاهلوژام   یاهلوژام بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22
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تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

02-14010817 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16  ات  خیرات 1401/9/1  زا   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tenders.nak-mci.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 16  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cloud native رازفا مرن  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  دانسا 2.000.000  شورف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر همانتنامض 2.000.000.000  غلبم 

:: سردآ سردآ

هارمه 09125052634 یزورون 81717806  ایدان  مناخ   :: 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

ا.ا.ج یزکرم  کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003101000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976736 :: هرازه هرازه :: 1401/09/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگژیو  یاراد  یرازفا  مرن  هچراپکی )  ) عماج متسیس  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قباطم ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ، هار  یزاس ، هدایپ  بصن ، هارمه  هب  هصقانم  دانسا  رد  هدش  جرد  تاصخشم  نامزاس و  نیا  یاهزاین  اب  قباطم  یزاس  یشرافس 

.دادرارق  سیون  شیپ  رد  یمالعا  تامدخ  حرش  اب 
یزکرم  کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یگژیو  یاراد  یرازفا  مرن  هچراپکی )  ) عماج متسیس  کی  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
قباطم ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ، هار  یزاس ، هدایپ  بصن ، هارمه  هب  هصقانم  دانسا  رد  هدش  جرد  تاصخشم  نامزاس و  نیا  یاهزاین  اب  قباطم  یزاس  یشرافس 

.دادرارق سیون  شیپ  رد  یمالعا  تامدخ  حرش  اب 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

15:00 تعاس : 1401/12/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرامش 191 متشه  ناتسراگن  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت   ، 1644647111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

cloud nativecloud native رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

یرازفا یرازفا مرن   مرن هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) عماج عماج متسیس   متسیس کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5976268 - هدننار اب  وردوخ  هراجا  روحم - ( WIM  ) تکرح لاح  رد  نیزوت  هناماس  یرادهگن  اقترا و  ریمعت 
یزاسزاب 4 ردیرگ -  هاگتسد  کی  دیرخ   - وهکب لیب  هاتسد  ود  دیرخ  یرتم - کی  هلول  دیرخ 

یزاسهار تالآ  نیشام  هاگتسد 

هحفص 15) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094842000075 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976628 :: هرازه هرازه :: 1401/09/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نزاخم و هطوحم  اه ، نامتخاس  یئانشور  یاه  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  نزاخم ، زیررس  مرالآ و  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاچ قرب  ولبات  تاریمعت  یرادهگن و  اه ، هناخ  هبملت  یکیرتکلا  یکیناکم و  تاریمعت  یرادهگن و  یرارطضا ، قرب  یاهروتارنژ  لزید  تاریمعت  یرادهگن و  اه ، هناخ  هبملت 

قرش  هقطنم  یرادرب  هرهب  تیریدم  هزوحرد  برش  بآ  یاه 
نارهت  بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 

قرش هقطنم  یرادرب  هرهب  تیریدم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   3,631,613,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
23:59 تعاس : 1402/03/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 182. باجح -  نابایخ  بنج  یمطاف -  رتکد  نابایخ   ، 1415615453 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب قرب ولبات   ولبات اهروتارنژ ،  ،  اهروتارنژ لزید   لزید وو   یئانشور   یئانشور یاه   یاه متسیس   متسیس نزاخم ، ، نزاخم زیررس   زیررس وو   مرالآ   مرالآ متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
یکیرتکلا یکیرتکلا وو   یکیناکم   یکیناکم تاسیسات   تاسیسات بآبآ ،  ،  یاههاچ   یاههاچ

55
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

0031329880440001DT2 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

portal.nioc.ir :: عبنم مودعبنم تبون  ناوخارف  یهگآ  جرد  خیرات  زا  زور  تدم 14  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976781 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... WELL HEAD CONTROL PANEL نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 11.165.880.000  غلبم  هناماس 2000092288000796 -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

مان 88969737- تبثرتفد  سامت 02141934  زکرم   06134123911 :: نفلت نفلت
02185193768

setadiran.ir :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2000092288000797 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/04هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5976782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاچرس لنپ  لرتنک  ملق   5 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 13.287.400.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

41934-021 :: 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

WELL HEAD CONTROL PANELWELL HEAD CONTROL PANEL نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 66

یهاچرس یهاچرس لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک ملق   ملق   55 ناونع : : ناونع 77
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2000092288000798 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5976783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاچرس لنپ  لرتنک  ملق   5 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 5.134.110.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

41934-021 :: 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

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095007000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976950 :: هرازه هرازه :: 1401/09/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  یرهشراطق  یرادرب  هرهب  تکرش  ود  طخ  گنیلانگیس  متسیس  یکدی  تاعطق  لمح  دیرخ و  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  دهشم  یرادرهش  یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دهشم یرهشراطق  یرادرب  هرهب  تکرش  ود  طخ  گنیلانگیس  متسیس  یکدی  تاعطق  لمح  دیرخ و  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   4,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  - دهشم  ، 9167713368 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  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

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یهاچرس یهاچرس لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

ودود طخطخ   گنیلانگیس   گنیلانگیس متسیس   متسیس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99
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داگراساپ یزاس  هوبنا  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/105 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/9/2  دانسا  تفایرد   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم :: 1401/09/12عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975222 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارواین هژورپ  یامنهار  ولبات  یتوص و  متسیس  قیرح  مالعا  هدنامیقاب  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

داتسا هدرشف  حول  هاگراک  ینف  رتفد  لحم  هب  یروضح  هعجارم   :: سردآ سردآ
بیشازد یهارود  رنهاب  دیهش  نابایخ  یناشن  هب  هاگراک  ینف  رتفد  هصقانم  تاکاپ  لیوحت  لحم 

26850981 :: 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

( ماع یماهس   ) یضاق دیهش  یزاسوراد  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش یلا 10  خیرات 1401/9/2  هب  یهگآ  نیا  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975292 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یناریا ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  مالقا و  تازیهجت و  دیرخ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دحاو ورادم ، رس  نابایخ  یزرواشک ، داهج  شزومآ  زکرم  یوربور  هار ، سیلپ  هاگساپ  زا  رتالاب  نارهت ، فرط  هب  زیربت  هداج  رتمولیک 10  رد  عقاو  هناخراک  لحم   :: سردآ سردآ
تکرش هنامرحم  هناخریبد 

کالپ 3 ناگتشرف ،  نابایخ  لامش ،  ماما  راگدای  لپ  هب  هدیسرن  نارادزرم  راولب  نارهت  : سردآ هب  نارهت  رد  عقاو  تکرش  یزکرم  رتفد 

:: نفلت :: sgco-infusion.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امنهار امنهار ولبات   ولبات وو   یتوص   یتوص متسیس   متسیس قیرح   قیرح مالعا   مالعا هدنامیقاب   هدنامیقاب تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   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 133 ھحفص 10 
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https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5975222?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/znzf2shs64d92?user=37505&ntc=5975292
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5975292?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


لزید وردوخ  ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع هصقانم  یهگآ  یا  هلحرمکی   - لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

04-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تقوهرامش نایاپ  ات  رثکادح  یهگآ  جرد  خیرات  زا   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم یرادا 

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

5975979 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امرفراک رظن  دروم  ینف  تاصخشم  اب   NFPA72 درادناتسا ساسارب  قیرح  نالعا  متسیس  یناسرزورهب  یزادنا و  هار  بصن ، هیهت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

وردوخ ناریا  تکرش  هجو  رد  یکناب  هدش  نیمضت  کچ  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  درایلیم  هد   ) لایر غلبم 10/000/000/000  : نیمضت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
...یهگآ  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  غلبم 500/000  یهگآ - رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  یزیراو  دقن  هجو  ای  لزید 

.دشابیم هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  تبون  ود  یهگآ  جرد  یاه  هنیزه  هلمج  زا  هصقانم  هب  طوبرم  یاه  هنیزه  هیلک 

راولب رهشمالسا -  فرط  هب  یدیعس  هللا  تیآ  هارگرزب  یادتبا  جرک -  نارهت - نابوتا  زا  ناگدازآ  یدنبرمک  رتمولیک 14  نارهت -  یناشن  هب  هصقانم  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ
تاکرادت روما  هرامش 2 - برد  لزید -  وردوخ  ناریا  یادهش و 

51242096 :: 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

زاگ لاقتنا  تایلمع  کی  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هتبون ود  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

140143 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراکهرامش زور  تدم 5  هب  لوا  تبون  یهگا  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

portal.nioc.ir :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976780 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/09/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ  لاقتنا  تایلمع  کی  هقطنم  قیرح  نالعا  متسیس  یرادهگن  تاریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زور دادرارق 365  تدم 

لایر  نیمضت 600.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راک و نواعت  هرادا  زا  تالآ  نیشام  ینامتخاس و  یرادهگن  ریمعت و  دک 2  اب  هجدوب  همانرب  نامزاس  زا  هیاپ 5  تاسیسات  هتشر  رد  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  هئارا 

یعامتجا هافر 

کی  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هوکنایم  هیدیما  ناتسزوخ   :: سردآ سردآ
یتسپدک 11484-63781

06152654511  - 02141934 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یناسرزورهب   یناسرزورهب وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 1212

قیرح قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   تاریمعت   تاریمعت 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 :

زا 133 ھحفص 11 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001135000017 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5976938 :: هرازه هرازه :: 1401/09/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طرش دیق و  یب  یتناراگ  لماک و  یزادنا  هار  بصن و  شزومآ و  لیوحت ،  تست ،  لمح ،  نیمات ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاس هد  شورف  زا  سپ  تامدخ  نیمضت  یکدی و  تاعطق  نیمات  اب  ناگیار  هلاس  هس 

ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  متسیس 
یوضر  ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

طرش دیق و  یب  یتناراگ  لماک و  یزادنا  هار  بصن و  شزومآ و  لیوحت ،  تست ،  لمح ،  نیمات ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
هلاس هد  شورف  زا  سپ  تامدخ  نیمضت  یکدی و  تاعطق  نیمات  اب  ناگیار  هلاس  هس 

ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  متسیس 
17,300,000,000 یلام :  دروآرب 

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

لایر   865,000,000 نیمضت :  غلبم 
طرش دیق و  یب  یتناراگ  لماک و  یزادنا  هار  بصن و  شزومآ و  لیوحت ،  تست ،  لمح ،  نیمات ،  نیمضت :  تاحیضوت 

هلاس هد  شورف  زا  سپ  تامدخ  نیمضت  یکدی و  تاعطق  نیمات  اب  ناگیار  هلاس  هس 
ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  متسیس 

10:00 تعاس : 1401/12/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یوضر ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  کی  یلامش  رهمگرزب  داجس  راولب   ، 9187814571 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  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 دادعت  66   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ریذپ ریذپ سردآ   سردآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 133 ھحفص 12 
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نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  ناوخارف  یا  هلحرم  کی  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یبایزراهرامش مالعتسا  دانسا  تفایرد  تلهم  نایاپ   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/09/09 هبنشراهچ  زور  تعاس 10:00  هناماس  زا  یفیک 

هدیازم هصقانم   :: عبنم یبایزراعبنم مالعتسا  خساپ  لاسرا  تلهم  نایاپ   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/09/23 هبنشراهچ  زور  تعاس 10:00  هناماس  هب  یفیک 

5975651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(EMPM  ) یا هنایار  هکبش ی  رازفا و  تخس  تازیهجت  هیلک  یزادنا  هار  بصن و  یربهار ، ینابیتشپ   ، یرادهگن  ، تامدخ ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یا هنایار  یاههداد  هکبش  هتشر  رد  هبتر 4  لقادح  ای  ینابیتشپ  تامدخ  هتشر  رد  هبتر 4  لقادح  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  دیاب  نارگ  هصقانم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یاراد ناریا و  تاعالطا  یروانف  نامزاس  زا  اتفا  تامدخ  تیلاعف  هناورپ  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  راک  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  یکیتامروفنا ، یاهتکرش 

.دنشاب دازآ  یراک  تیفرظ 

:: سردآ سردآ

1456  - 88392678 :: 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

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/13  - 1401/12  - 1401/11  - 1401/10  - 1401/09 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  تیاغل  زا 1401/9/3   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975833 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/10/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

متسیس یور  رب  لباک  هکبش  نادرگرب  کرتشم و  یرادرب  هرهب  لحم  ات   FTTH یرون ربیفویسپ  ویتکا و  هکبش  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یحارط ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یاه سیورس  یریاد  هکبش و  نادرگرب  تازیهجت و  بصن  زا  سپ  تت  یاه  لباک  شورف  یروآ و  عمج  قباطم lom و  نیکرتشم  سیورس  یرارقرب   Access یاه

نادهاز  ناتسرهش  یلع  ماما  یدازآ و  زکارم  هدودحم  رد  نیکرتشم  یاه 
یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ..و 

لایر  نیمضت 36.541.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   38.138.000.000
لایر   27.103.000.000

دانسا 2.000.000.000 هیهت 

تاکرادت ینابیتشپ و  هرادا  ناتسچولب  ناتسیس و  هقطنم  تارباخم  نارادساپ  نادیم  هاگشناد  نابایخ  نادهاز   :: سردآ سردآ

05431118088 :: نفلت :: http://sb.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

05431118774 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( EMPMEMPM  ) ) یایا هنایار   هنایار هکبش  یی   هکبش وو   رازفا   رازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت هیلک   هیلک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یربهار ، ، یربهار ینابیتشپ   ینابیتشپ  ، ، یرادهگن یرادهگن  ، ، تامدخ تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1515

FTTHFTTH  یرون یرون ربیفویسپ   ربیفویسپ وو   ویتکا   ویتکا هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ یحارط ،  ،  یحارط ناونع : : ناونع 1616
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رجف طابترا  ناهج  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  یلا  خروم 1401/09/02  هبنشراهچ  زور  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یلا 16:00 تعاس 08:00  زا   1401/09/05

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم هبنشراهچ  زور  تعاس 16:00  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرط زا  تیحالص  بحاص  ناگدننک  نیمأت  زا   NGL 3200 هژورپ  Telecom System Switches مالقا نیمأت  تهج  رجف  طابترا  ناهج  هسسوم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دروآ یم  لمع  هب  توعد  یمومع  هصقانم  یرازگرب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  یقوقح و  تیریدم  دحاو 1  لوا  هقبط  کالپ 28 ، کلام ،  ، نابایخ یاهتنا  راثیا  نابایخ  نارادزرم  راولب  نارهت   :: سردآ سردآ

131  ، یلخاد  44226200 :: 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

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/07 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم هار   :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 12  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975959 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی ماع  هصقانم  قیرطزااردوخ  زایندروم  ناجدوس » رهش   ftth حرط یارجا   » دراد رظن  رد  یرایتخب ) لاحمراهچ و  هقطنم   ) ناریا تارباخم  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامنراذگاو یا  هلحرم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت WWW.TCI.IR و WWW.chb.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

NGLNGL   32003200 هژورپ   هژورپ   Telecom System SwitchesTelecom System Switches مالقا   مالقا نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 1717

رهش رهش   ftthftth حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1818
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tenders.nak-mci.ir :: عبنم :: 1401/09/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

14010829 هرامش 01 - نارهت  یتارباخم  زکرم  ورهار  کر و  یزادنا  هار  بصن و  هب  طوبرم  تامدخ  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  یا  هلحرم  ود  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر همانتنامض 1.600.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ود5976950 طخ  گنیلانگیس  متسیس  یکدی  تاعطق  لمح  هحفص 7)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نانمس ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نانمس ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خروم 1401/9/1  تعاس 14  زا   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نوراک  :: عبنم تعاس 14عبنم ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976204 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/09/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نانمس ناتسا  یاه  هار  تیریدم  زکرم  زیهجت  تازیهجت و  نیمات  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 3519837631 جیسب  راولب  نانمس   :: سردآ سردآ

1-023334358890  - 02141934 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم زکرم   زکرم ورهار   ورهار وو   کرکر   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هبهب   طوبرم   طوبرم تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

ناتسا ناتسا یاه   یاه هار   هار تیریدم   تیریدم زکرم   زکرم زیهجت   زیهجت وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020
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سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 8  هب   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نیون زاریش   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976268 :: هرازه هرازه :: 1401/09/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشتداعس  زاریش -  روحمروحم  ( WIM  ) تکرح لاح  رد  نیزوت  هناماس  یرادهگن  اقترا و  ریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننار  اب  وردوخ  هراجا 
- یرتم کی  هلول  دیرخ 

 - وهکب لیب  هاتسد  ود  دیرخ 
 - ردیرگ هاگتسد  کی  دیرخ 

یزاسهار  تالآ  نیشام  هاگتسد  یزاسزاب 4 
یهگا لصا  رد  جردنم  اهدروارب : 

تراجت  ندعم و  تعنص  ترازو  زا  یرادرب  هرهب  تیلاعف و  هناورپ  ای  لقنو و  لمح  یراکنامیپ  هتشر  رد  هبتر 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  اه :  نیمضت 

یگدیسر نامیپ و  هرادا  سراف -  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم  زاریش -   :: سردآ سردآ

مان 85193768-88969737 تبث  رتفد   2731313 :: نفلت :: www.setadiran.ir-http://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

ودود دیرخ   دیرخ یرتم - - یرتم کیکی   هلول   هلول دیرخ   دیرخ  - - هدننار هدننار اباب   وردوخ   وردوخ هراجا   هراجا روحم - - روحم ( ( WIMWIM  ) ) تکرح تکرح لاح   لاح ردرد   نیزوت   نیزوت هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   اقترا   اقترا ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع
یزاسهار یزاسهار تالآ   تالآ نیشام   نیشام هاگتسد   هاگتسد   44 یزاسزاب   یزاسزاب ردیرگ -  -  ردیرگ هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ  - - وهکب وهکب لیب   لیب هاتسد   هاتسد

2 12 1
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نیوزق یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005084000023 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5976595 :: هرازه هرازه :: 1401/09/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصخشم اب  ( AUTODOME IP STARLIGHT 7000i HD (1080P لدم  BOSCH دنرب یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  لیوحت 20  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
، ینف تاصخشم  قباطم  تاقلعتم ، هارمه  هب  نیوزق  رهش  کیفارت  لرتنک  زکرم  یتراظن  یاه  متسیس  یاقترا  هعسوت و  روظنم  هب  NDP-7512-Z30K-VG4-A-PA2 ؛

.تسویپ  تاقحلم  کرادم و  ریاس  یمومع و  یصوصخ و 
نیوزق  ناتسا  نیوزق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

اب ( AUTODOME IP STARLIGHT 7000i HD (1080P لدم BOSCH دنرب یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  لیوحت 20  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
قباطم تاقلعتم ، هارمه  هب  نیوزق  رهش  کیفارت  لرتنک  زکرم  یتراظن  یاه  متسیس  یاقترا  هعسوت و  روظنم  هب  هصخشم NDP-7512-Z30K-VG4-A-PA2 ؛

.تسویپ  تاقحلم  کرادم و  ریاس  یمومع و  یصوصخ و  ینف ، تاصخشم 
22,400,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,120,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:00 تعاس : 1401/12/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زکرم یرادرهش  یرادرهش -  نابایخ   ، 3413685931 یتسپ :  دک  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  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

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

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ناوخارف 2001001467000162 هرامش   1401/36/162 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش هبنشود  ات  هبنشراهچ 1401/09/02   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم  19:00

تدحو  :: عبنم خرومعبنم تعاس 9  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976603 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/09/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هداج  ریذپ  بیسآ  ناربراک  یکیزیف  یزاس  نمیا  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم هیاپ   هیاپ هارمه   هارمه هبهب   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   2 020 لیوحت   لیوحت وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2222

یایا هداج   هداج ریذپ   ریذپ بیسآ   بیسآ ناربراک   ناربراک یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2323
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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

دابآ مرخ  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005728000058 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5976678 :: هرازه هرازه :: 1401/09/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ  مرخ  رهش  حطس  رباعم  یشک  طخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسرل  ناتسا  دابا  مرخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

دابآ  مرخ  رهش  حطس  رباعم  یشک  طخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
18,055,980,692 یلام :  دروآرب 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   900,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/10/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دابآ مرخ  یرادرهش  رویرهش -  نابایخ 17   ، 6815784747 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

T-170-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش زور  تعاس 17   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

airport.ir :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975956 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  تعاس 19   - 1401/09/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنسفر یادهش  هاگدورف  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 03431212121و 034-32110492 نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 2424

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش هس  زور  تعاس 16   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5976786 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   زور  تعاس 10   - 1401/09/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تاسیسات  زا  یکی  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   1/700/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/000/000/000 دیرخ : 

زاگ تکرش  یاهدادرارق  روما  تراهم -  نابایخ  شبن  سراف - جیلخ  هارگرزب  نادهاز -  :: سردآ سردآ

05433294537 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  لوا  تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

65-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم شالت   :: عبنم یهگآعبنم نیا  مود  تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ تکرش  یرادا  نکاما  اههاگتسیا و  کینورتکلا  تظافح  یاهمتسیس  یارجا  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هافر راک و  نواعت ، ترازو  زا  ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  و  تیلاعف ، زوجم  یاراد  طبترم و  هقباس  اب  ناراکنامیپ  اهتکرش و  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر غلبم 4.300.000.000  نیمضت  تفن - ترازو  تسارح  نامزاس  زا  تیحالص  دیئات  و  یعامتجا ،

:: سردآ سردآ

04134448095 - 34496274 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

04134447089 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسا5976204 یاه  هار  تیریدم  زکرم  زیهجت  تازیهجت و  نیمات  هحفص 15)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هب5976595 یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  لیوحت 20  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
تاقلعتم هیاپ  هارمه 

هحفص 15) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  2424   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تاسیسات تاسیسات زازا   یکی   یکی کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2626

زاگ زاگ تکرش   تکرش یرادا   یرادا نکاما   نکاما وو   اههاگتسیا   اههاگتسیا کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح یاهمتسیس   یاهمتسیس یارجا   یارجا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجیهال ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب 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

5975287 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یروانف  یسانشراک  تامدخ  رفن  کی  تفایرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094050000004 زاین :  هرامش 

ناجیهال ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

ناجیهال رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوس دصرد  ساسا  رب  یراذگ  تمیق  یفنص .  زوجم  یراذگراب  هناماس .  رد  نا  یراذگراب  رهم و  لیمکت و  یتسویپ و  هچ  رتفد  کرادم و  لماک  هعلاطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تاعالطا یروانف  سانشراک  رفن  کی  ساسا  رب  تسیمازلا .  تیریدم 

4413463151 یتسپ :  دک   ، 11 هچوک  - یتشهب دیهش  نابایخ   - ناجیهال ناجیهال ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42233437-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42235506-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف یسانشراک   یسانشراک تامدخ   تامدخ رفن   رفن کیکی   تفایرد   تفایرد ناونع : : ناونع 2828
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ناریا ییاضف  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 13 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب قباطم  نآ  رب  ینتبم  یاه  هناماس  تازیهجت و  هیلک  تاعالطا و  یروانف  یاه  هکبش  یتینما  یبایزرا  ذوفن و  نومزآ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  تاصخشم  تامازلا و 

1101004068000241 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

1402/02/31 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد تیلاعف  هناورپ  یتسیاب  یرجم   - یلخاد 172 هرامش 23344  لاؤس  تروص  رد  - دیامن هئارا  امرفراک  هب  ار  هطوبرم  تادنتسم  شرازگ و  یرجم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  دقعنم  ههام  شش  دادرارق.دیامن  هئارا  ار  دوجوم  یبایزرا  یاهرایعم  ساسارب  زاین  دروم  تاعالطا  کرادم و  اتفا و  یتایلمع  تامدخ  هزوح 

1967734114 یتسپ :  دک  هرامش 34 ،  هیاس -  نابایخ  تلم -  کراپ  یوربور  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب قباطم   قباطم نآنآ   ربرب   ینتبم   ینتبم یاه   یاه هناماس   هناماس وو   تازیهجت   تازیهجت هیلک   هیلک وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف یاه   یاه هکبش   هکبش یتینما   یتینما یبایزرا   یبایزرا وو   ذوفن   ذوفن نومزآ   نومزآ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم وو   تامازلا   تامازلا

2929
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تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FORTI GATE E300 لاوریاف سنسیال  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ جرد  هلاس  هس  تمیق  هلاس  هس  تدم  هب 

ینیسح 09122935033 یاقآ  اب  یگنهامه 
1101093823000298 زاین :  هرامش 

تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تن رازفا  ژد  هدننک  هضرع  عجرم  تن  رازفا  ژد  هدنزاس  عجرم  ژد  ایرآ  یتراجت  مان  یرس 300  لدم  هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

FORTI GATE E300 لاوریاف سنسیال  دیدمت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هلاس  هس  تدم  هب 

ینیسح 09122935033 یاقآ  اب  یگنهامه 

1593816384 یتسپ :  دک  هرامش 26و27 ،  نامتخاس  نیرفآ  هب  نابایخ  دنز  ناخ  میرک  نابایخ  یادتبا  رصع  یلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61636958-021  ، 83306-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88943991-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FORTI  GATE E300FORTI  GATE E300 لاوریاف   لاوریاف سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 3030
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ناریا تمالس  همیب  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 10 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یب ما  هنوزفا 100  لاقتنا  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001120000051 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیمتسویپ رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5975475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داشرا گنهرف و  ترازو  یارب  پاچ  روما  رتفد  زوجم  رودص  یاه  هناماس  رارقتسا  شزومآ و  ، لیمکت ، یزاس هدایپ  ، یحارط ، لیلحت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ قباطم  یمالسا 

1101000017000109 زاین :  هرامش 
یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

یگنهرف تالوصحم  تادراو  تارداص و  زوجم  یپاچ و  تالوصحم  زوجم  رودص  یاه  هناماس  رارقتسا  شزومآ و  ، لیمکت ، یزاس هدایپ  ، یحارط ، لیلحت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ قباطم  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  یارب  یرنه 

1149943381 یتسپ :  دک  کلملا ،  لامک  نابایخ  ناتسراهب -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38513364-021  ، 38511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33966100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبیب ماما     100100 هنوزفا   هنوزفا لاقتنا   لاقتنا دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 3131

داشرا داشرا وو   گنهرف   گنهرف ترازو   ترازو یارب   یارب پاچ   پاچ روما   روما رتفد   رتفد زوجم   زوجم رودص   رودص یاه   یاه هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا وو   شزومآ   شزومآ ،، لیمکت لیمکت ،، یزاس یزاس هدایپ   هدایپ ،، یحارط یحارط ،، لیلحت لیلحت ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ قباطم   قباطم یمالسا   یمالسا
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5975494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هکبشود  نیب  هکبش  لانگیس  شزادرپ  نما و  طابترا  متسیس  سنسیال bpms و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000329 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   COP SECURITY یتراجت مان   5800VT-15 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

نارتسگ هداد  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  عون   BPMS کاوژپ یراجت  یاهدنیآرف  تیریدم  ناونع  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
ایرآ کاوژپ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا ضبق  رودص  ینف و  دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ   22163922: ینفدحاو  22166413 یعفار یاقآ  : یلام سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  لمح  هنیزه  / یمازلا روتکاف  شیپ  تامدخ / / یتناراگ

دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبشود هکبشود نیب   نیب هکبش   هکبش لانگیس   لانگیس شزادرپ   شزادرپ وو   نما   نما طابترا   طابترا متسیس   متسیس وو     bpmsbpms سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3333
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هردمرگ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975524 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب  ) یکیزیف هدنورپ  یکینورتکلا و  ویشرآ  و  ( GIS  ) ییایفارغج تاعالطا  هاگیاپ  داجیا  ییفنص و  کالما  یزیمم  تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( فانصا دک  یبیرقت 3500  دادعت 

1101005638000035 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  هردمرگ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/06 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یبیرقت دادعت  هب   ) یکیزیف هدنورپ  یکینورتکلا و  ویشرآ  و  ( GIS  ) ییایفارغج تاعالطا  هاگیاپ  داجیا  ییفنص و  کالما  یزیمم  تایلمع  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( فانصا دک   3500

3163944447 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  نابایخ  هردمرگ  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36101201-021  ، 36101201-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36105710-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبهب  ) ) یکیزیف یکیزیف هدنورپ   هدنورپ وو   یکینورتکلا   یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ وو   ( ( GISGIS  ) ) ییایفارغج ییایفارغج تاعالطا   تاعالطا هاگیاپ   هاگیاپ داجیا   داجیا وو   ییفنص   ییفنص کالما   کالما یزیمم   یزیمم تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
(( فانصا فانصا دکدک     35003500 یبیرقت   یبیرقت دادعت   دادعت

3434
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نادابآ یدرونایرد  ردانب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5975643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  رانکدنورا  هدبئوچ و  نادابآ و  ردانب   ICS متسیس یرازفا  مرن  یتخاسریز و  ءاقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001396000054 زاین :  هرامش 

نادابا یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

یسمش هام  4 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یصوصخ طیارشو  دادرارق  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نادابآ ،  یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  نامتخاس  - نیون داصتقا  کناب  یوربور  - کرمگ نابایخ  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6316811111

53244124-061  ، 53244419-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53244419-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک   :: 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   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975705 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نآ هعسوت  هارمه  هب  نوناک  زکارم  تیریدم  رازفا  مرن  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001093000087 زاین :  هرامش 

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رصیق یاقآ  یلخاد 243  نفلت 84014  تالاوس  تهج  - تسویپ تازج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1511647416 یتسپ :  دک  -پ24 ،  ارزو نابایخ  - یلوبمالسا دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84014-021  ، 88715545-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88829290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردانب ردانب   ICSICS متسیس   متسیس یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یتخاسریز   یتخاسریز ءاقترا   ءاقترا ناونع : : ناونع 3535

نآنآ هعسوت   هعسوت هارمه   هارمه هبهب   نوناک   نوناک زکارم   زکارم تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3636

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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ینسمم تخت  رصع 96  یلو  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینسمم رصعیلو  ناتسرامیب  یکشزپ  یاه  هدنورپ  نکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091286000057 زاین :  هرامش 

ینسمم تخت  96 رصع   یلو  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادعت 65000000 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

ینسمم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7351813344 یتسپ :  دک  ریاشع ،  ناکسا  راولب  ینسمم  دابارون  ینسمم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42520000-071  ، 42531080-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42532241-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاجر دیهش  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(PAM) زاتمم یسرتسد  تیریدم  رازفا  مرن  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004096000016 زاین :  هرامش 

ییاجر دیهش  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یسرتسد رازفا  مرن  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناگزمره ،  ناتسا  ردانب  لک  هرادا  یزکرم  نامتخاس  ییاجر -  دیهش  یردنب  عمتجم  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7917183797

32123226-076  ، 33514001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3354048-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینسمم ینسمم رصعیلو   رصعیلو ناتسرامیب   ناتسرامیب یکشزپ   یکشزپ یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 3737

(( PAMPAM)) زاتمم زاتمم یسرتسد   یسرتسد تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 12 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم مالعتسا  هدنرب  هدهع  رب  باسح  اصافم  دوش -  تبث  تسویپ  مرف  رد  اه  تمیق  هیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001491000516 زاین :  هرامش 

ناریا یانیمولآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  مرف  رد  زاین  دروم  تامدخ  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32605963-058  ، 32603000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273041-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ یدرونایرد  ردانب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975948 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادابآ  ردنب  رد  بصن  هارمه  هب  دودحمان  سنسیال   IR-PAM هناماس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  اه  هنیزه  هیلک  تسا  رکذ  هب  مزال 

1101001396000055 زاین :  هرامش 
نادابا یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
رازفا مرن  1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیلوت رازفا  مرن  رانک  دنوراو  هدبئوپو  نادابآ  ردانب  رد  هلاس  کی  ینابیتشپو  تنامضو  بصن  هارمه  هب  دودحمان  سنسیال   IR-PAM هناماس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نادابآ ردانب  لیوحت  یلخاد 

 : یتسپ دک  نادابآ ،  یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  نامتخاس  - نیون داصتقا  کناب  یوربور  - کرمگ نابایخ  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6316811111

53244250-061  ، 53244419-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53244419-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم مالعتسا   مالعتسا هدنرب   هدنرب هدهع   هدهع ربرب   باسح   باسح اصافم   اصافم دوش -  -  دوش تبث   تبث تسویپ   تسویپ مرف   مرف ردرد   اهاه   تمیق   تمیق هیلک   هیلک ناونع : : ناونع 3939

بصن بصن هارمه   هارمه هبهب   دودحمان   دودحمان سنسیال   سنسیال   IR-PAMIR-PAM  هناماس هناماس ناونع : : ناونع 4040

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5975987 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش ینف و  حرش  مالعتسا ، تاصخشم  قباطم  دیاب  یجراخ  بوغرم  دنرب   IP نفلت یزادنا  هار  تهج  یرازفا  مرن  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یضاقتم  دحاو  دأت  دروم  تسویپ و 

1101092586000294 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کوتیا نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک   NEC یتراجت مان   DT700/DT800/SIP PRO لدم  IP/SIP هنایار هکبش   IP نفلت الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم تسویپ و  طیارش  ینف و  حرش  مالعتسا ، تاصخشم  قباطم  دیاب  یجراخ  بوغرم  دنرب   IP نفلت یزادنا  هار  تهج  یرازفا  مرن  سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپ  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  دوجو  تروص  رد  ینف و  داهنشیپ  هارمه  هب  لیمکت و  هطوبرم  مالعتسا  دشاب  یضاقتم  دحاو  دأت 

7175957111 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  زاگ  تکرش  ضوح - خاب  شبن  لالقتسا - راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8209000-0713  ، 8209443-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنس  اتید  رد  تینوی  کر 2  یاضفداجیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ رد  رتشیب  تاعالطا 

1101001093000085 زاین :  هرامش 
ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
یرس 1 دادعت : 

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

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئِارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1511647416 یتسپ :  دک  -پ24 ،  ارزو نابایخ  - یلوبمالسا دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88492764-021  ، 88715545-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88829290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

IPIP نفلت   نفلت یزادنا   یزادنا هار   هار تهج   تهج یرازفا   یرازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 4141

رتنس رتنس اتید   اتید ردرد   تینوی   تینوی   22 کرکر   یاضف   یاضف داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 4242
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ناجریس یرادرهش   :: 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 11 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976053 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنمشوه 125 هناماس  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005674000236 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناجریس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  لیمکت  دادرارق  کرادم و  دانسا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7814757331 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41325108-034  ، 41325000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42206659-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رابدور دادرخ  ناتسرامیب 31  :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیجنم دادرخ  ناتسرامیب 31  تاعالطا  یروانف  یسانشراک  تامدخ  یمجح  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094106000011 زاین :  هرامش 

رابدور دادرخ  ناتسرامیب 31 هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

تعاس رفن  192 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

رابدور رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ اضما  رهم و  هعلاطم و  دادرارق  هنومن  یصاصتخا و و  طیارش  هچرتفد  تاحفص  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هچرتفد ) هحفص 4  تیحالص (  دجاوناراکنامیپ  طیارش  اب  طبترم  تادنتسم  هیلک 

4451653383 یتسپ :  دک  دادرخ ،  ناتسرامیب 31  نارگراثیا -   کرهش  بنج  لیجنم –  رابدور ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34652276-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34652260-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

125125 دنمشوه   دنمشوه هناماس   هناماس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343

لیجنم لیجنم دادرخ   دادرخ   3131 ناتسرامیب   ناتسرامیب تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف یسانشراک   یسانشراک تامدخ   تامدخ یمجح   یمجح یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 4444
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تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  یباراف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد  یتشادهب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5976129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوریو یتنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090348000122 زاین :  هرامش 
نارهت یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

مرن هدنزاس  عجرم  زادرپ  نما  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1   Corporate-AM هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
زادرپ نما  یرازفا 
ددع 500 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1336616351 یتسپ :  دک  نیوزق ،  نادیم  یبونج -  رگراک  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55409525-021  ، 55400003-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5541048-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوریو سوریو یتنا   یتنا ناونع : : ناونع 4545
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روشک یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  تیوه  صیخشت  هناماس  زا  ینابیتشپ  اقترا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001309 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ طیارش  قبط  تیوه  صیخشت  هناماس  زا  ینابیتشپ  اقترا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاین دروم  یاهاتید  هب  یسرتسد  ناکما  ندش  مهارف  روظنم  هب  هناماس  نابزیم  حارط و  تکرش  اب  یگنهامه  مزلتسم  ناگدننک ، نیمات  طسوت  داهنشیپ  هنوگره  هئارا 

.دشاب یم 

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

66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط تیوه   تیوه صیخشت   صیخشت هناماس   هناماس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   اقترا   اقترا ناونع : : ناونع 4646
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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 11 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976159 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  رازفا  مرن  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863001233 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رصع هشیدنا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیدنیا  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   UTM software لدم هکبش  لاوریاف  ناونع  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ناجیابرذآ
هتسب 1 دادعت : 

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

بجوم هدش  رکذ  دراوم  تیاعر  مدع  دشابیم  یمازلا  ریز  دراوم  تیاعر  هجوت : هجوت  هجوت  هجوت  هجوت  هجوت  هجوت  هجوت  هجوت  هجوت  هجوت  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مالعتسا دنب 10  لماک  لیمکت  -3 هدش اضما  رهم و  مالعتسا  تاحفص  مامت  تسویپ  - 2 هدش اضما  رهم و  روتکاف  شیپ  تسویپ  ددرگیم 1- تاداهنشیپ  لاطبا 

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

38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هوزر 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   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هوزر  رهش  یریوصت  شیاپ  هناماس  یزادنا  هار  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091611000003 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هوزر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

ناگداچ رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  هوزر  رهش  یریوصت  شیاپ  هناماس  یزادنا  هار  مزاول  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8576133914 یتسپ :  دک  یرتنالک 12 ،  بنج  ینیمخ - ماما  خ  هوزر - رهش  ناگداچ - ناگداچ ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57702667-031  ، 57702003-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57702626-031 :: 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 قبط   قبط رازفا   رازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 4747

رهش رهش یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848

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

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

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

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

5976317 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف تاصخشمو  طیارش  قبط.دشابیم  تبث  تهج  طقف  هدش  هدافتسا  دک  ناریا  **  FORtigate-600F لدم لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ

1101004403001337 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ناراب رهم  نیمث  یتعنص  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   ASA5520 لدم هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یراک زور  تسیب  تخادرپ  .تسیمازلا  روتکافشیپ  یرازگراب  .دراد  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

66726000-021  ، 66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  یراجاغآ  ناتسرهش  تهج  یزادنا  هارو  بصنو  یرادا  نویساموتا  هکبش  تازیهجت  نیماتو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201020012000004 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  یراجاغآ  ناتسرهش  تهج  یزادنا  هارو  بصنو  یرادا  نویساموتا  هکبش  تازیهجت  نیماتو  هیهت  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  14 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تسیل  قبط  یراجاغآ  ناتسرهش  تهج  یزادنا  هارو  بصنو  یرادا  نویساموتا  هکبش  تازیهجت  نیماتو  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6134788439 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  بآ و  نامزاس  هقبط  بنج 5  - ناتسلگ راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33737037-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33737048-061 :: 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 لیاف   لیاف تاصخشمو   تاصخشمو طیارش   طیارش قبط.دشابیم   قبط.دشابیم تبث   تبث تهج   تهج طقف   طقف هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا دکدک   ناریا   ناریا ****   FORtigate-600FFORtigate-600F لدم   لدم لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 4949

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یراجاغآ   یراجاغآ ناتسرهش   ناتسرهش تهج   تهج یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصنو   بصنو یرادا   یرادا نویساموتا   نویساموتا هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت نیماتو   نیماتو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزاجم یکشزپ  مولع  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 10 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروف تیولا  اب  تسویپ  تسیل  قبط  سنارفنک  نلاس  صقاون  عفر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یروضح  دیدزاب  اب  تیولا  انمض 

1101091785000099 زاین :  هرامش 
یزاجم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
نلاس 1 دادعت : 

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

.دامن رارقرب  سامت  یقطان  سدنهم  یلخاد 810   87700004 هرامش اب  رتشیب  عالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپ  اه  هنیزه  قیقد  حرش  اب  یمسر  روتکاف  شیپ  امتح 

ددرگ لیوحت  دیاب  نلاس  هتفه  کی  فرظ  خساپ  لاسرا  مامتا  نامز  زا  ترورض  هب  هجوت  اب 
هدوب یدودح  تسویپ  صقاون  تسیل 

1587656811 یتسپ :  دک  کالپ 3 ،  هچوک 1  زارفا ،  رس  خ  یتشهب ،  دیهش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88504052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88504052-021 :: 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   1010 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سنارفنک سنارفنک نلاس   نلاس صقاون   صقاون عفر   عفر ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشدرالک یرادرهش   :: 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 13 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975465 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت شیاپ  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093247000022 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  تشدرالک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

تشدرالک رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 : دنشاب اراد  ار  لیذ  طیارش  دیاب  هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رهشون سولاچ و  تشدرالک و  یاه  ناتسرهش  هدودحم  - 3 دشاب اراد  ناردنزام  یرادناتسا  تسارح  هیدات  روشک 2 - کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  هیتر  یاراد  - 1

 . دشاب

4666143178 یتسپ :  دک  تشدرالک ،  یرادرهش  ملعم  نادیم  تشدرالک  ناردنزام  تشدرالک ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52622315-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52622314-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252

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

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

زا 133 ھحفص 36 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/whsltd6pj7gzx?user=37505&ntc=5975465
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5975465?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5975561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاهلیاف  قبط  هیذغت  عبنم  تراک  هظفاح و  تراک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشابیم هباشم  اهدکناریا 

1101093228001803 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دزی نازاس  نفلت  هدننک  هضرع  عجرم  گولانآ  یلخاد  نیکرتشم  هب  لاصتا   SLA16 تراک الاک :  مان 
تس 6 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
بات ایاپ  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   FLASH MEMORY EPROM یتراجت مان  لدم 710642346   plc یکیرتکلا هظفاح  تراک  الاک :  مان 

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

راشفا روصنم  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم   HORAND یتراجت مان   CA-1519 EIR لدم  W 100 ناوت راد  تومیر  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
وجهر ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کسیدنس  یتراجت  مان   80MS لدم  GB 16 هظفاح تراک  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  هئارا 

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

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

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیذغت هیذغت عبنم   عبنم تراک   تراک وو   هظفاح   هظفاح تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353
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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   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975661 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریگتخوس  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا 

ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  زاین  یلک  حرش  اب  قباطم 
.دشابیم یمازلا  ینف  تاصخشم  ای  هنومن  هئارا 

1101092935000784 زاین :  هرامش 
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یهاگیاج تازیهجت  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   HECTRONIC یتراجت مان   LG-TG لدم نزاخم  تخوس  حطس  نازیم  امد و  یریگ  هزادنا  هعطق  روسنس  الاک :  مان 
زبس

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

تازیهجت عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   START ITALIANO یتراجت مان   LG-TG لدم نزاخم  تخوس  حطس  نازیم  امد و  یریگ  هزادنا  هعطق  روسنس  الاک :  مان 
زبس یهاگیاج 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   BARRIER یتراجت مان   BR701 لدم  mA 98 نایرج تدش   V 7/4 ژاتلو  RTD لانگیس ژاتلو و  هدننک  هلوزیا  نمیا  راجفنا  دض  ریراب  الاک :  مان 

ماسویرآ تراجت  ناروآون 
ددع 2 دادعت : 

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

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

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

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

84121028-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ایای هنومن   هنومن هئارا   هئارا ددرگ   ددرگ یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم زاین   زاین یلک   یلک حرش   حرش اباب   قباطم   قباطم .دشابیم   .دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یریگتخوس   یریگتخوس مالقا   مالقا ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم یمازلا   یمازلا ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم
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متشه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امد راشف و  رتیمسنارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000317 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   PRESSURE TRANSMITTER یتراجت مان   LD291M-41I-11-A2 . G0/H0/I4/P0/S0/Y0/J0 لدم یمگارفاید  راشف  رتیمسنارت  الاک :  مان 

دارآ رهم  تراجت  هعسوت و 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
تعنص رگنارف  یسدنهم  یحارط  هدننک  هضرع  عجرم   DP TRANSMITTER یتراجت مان  لدم 3051  لاتیجید  رتیمسنارت  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زاناکرهم هدننک  هضرع  عجرم   SPIRIT IT یتراجت مان   Flow-X/R8 لدم ولف  هدننک  حیحصت  یکینورتکلا  رتویپماک  ولف  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

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

یم دات  دروم  تفن  ترازو   AVL رد دوجوم  یاه  تکرش  طقف   . دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  الاک  حرش  هدهاشم  تهج   ، هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه.دشاب  یم  یتلود  تالماعم  رد  هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش.دشاب 

7511883674 یتسپ :  دک  زاف 21&20 ،  متشه  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  یژرنا  هقطنم  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319665-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امد امد وو   راشف   راشف رتیمسنارت   رتیمسنارت ناونع : : ناونع 5555
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نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قباطم  سنمیز  متسیس  لرتنک  تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092416000385 زاین :  هرامش 
نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراپ زاگ  یالاک  یناگرزاب و  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   TYPHOON یتراجت مان   SGT-100 لدم یزاگ  نیبروت  مور  لرتنک  هلصفنم  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تس 3 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
رهم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسیمازلا یلامو  ینف  داهنشیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
071-52112710-2711 071 - 52112704 نفلت : 

7445139611 یتسپ :  دک  یتسپ ،  قودنص  رهم  ناتسرهش  سراف  ناتسا  رهم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52112704-071  ، 52724134-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52726186-071 :: 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 مالعتسا   مالعتسا قباطم   قباطم سنمیز   سنمیز متسیس   متسیس لرتنک   لرتنک تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656
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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 15 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ir  ) یمشچ نیبرود  ددع  ود  سوتنپ و  روتینام  لرتنک  تومیر  +  C185VD55-PN لدم سوتنپ  لاو  وئدیو  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هعومجم لک  یزادنا  هار  بصن و  هارمهب  ( contorol

1201001326000148 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دوش تیوسپ  تمیق  زیلانآ  - 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

هعومجم  1 دادعت : 
1401/09/20 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

52282104-061  ، 52282110-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52282101-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ir contorolir contorol  ) ) یمشچ یمشچ نیبرود   نیبرود ددع   ددع ودود   وو   سوتنپ   سوتنپ روتینام   روتینام لرتنک   لرتنک تومیر   تومیر + +   C185VD55-PNC185VD55-PN  لدم لدم سوتنپ   سوتنپ لاو   لاو وئدیو   وئدیو روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
هعومجم هعومجم لکلک   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمهب   هارمهب

5757

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

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

زا 133 ھحفص 41 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mpsl9u4c2ftr3?user=37505&ntc=5976208
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5976208?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

5976407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  مالعتسا  لیاف  هب  افطل   . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  . PLC لاتیجید تراک  یجورخ  نشیلوزیا  هلر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000896 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ردنیف یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 50  هبعج  لدم 40   PCB لاصتا عون  هیاپ  هلر 8  الاک :  مان 
هبعج 60 دادعت : 

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

.دوش هعجارم  تسویپ  مالعتسا  لیاف  هب  افطل   . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دندرگ داهنشیپ  یلخاد  ربتعم  یاه  دنرب  زا  اهالاک 

.دشاب یم  یمازلا  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تسویپ 
.ددرگ یم  ماجنا  تسویپ   ITP قبط الاک  زا  یسرزاب 

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

32912716-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PLCPLC  لاتیجید لاتیجید تراک   تراک یجورخ   یجورخ نشیلوزیا   نشیلوزیا هلر   هلر ناونع : : ناونع 5858

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976681 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتیزوپمک لناپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002004 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   PROMEL هدنزاس عجرم   FGP04 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 38 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هس  ات  ود  یرابتعا و  تروصب  الاک  هجو  تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  اب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  الاک  لمح  هنیزه  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  الاک و  هنومن  هئارا.دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لصا.دشابیم 

06134177102

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

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

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتیزوپمک یتیزوپمک لناپ   لناپ ناونع : : ناونع 5959

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5976777 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FISCHER INSTRUMENT DEVICE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004746 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

( رتیمسنرت  ) حطس هدنتسرف  ای  روسنس )  ) رگسح الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
جنس نایرج  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

جنس نایرج  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
یقرب روتیوچکا )  ) رگلمع الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  طیارش  تسیل و  قبط  یتساوخرد  یاه  الاک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83768056-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FISCHER FISCHER INSTRUMENT DEVICEINSTRUMENT DEVICE ناونع : : ناونع 6060

لنپ لنپ چیووس - - چیووس جیگ - - جیگ  - - تاتسومرت تاتسومرت نفنف - - روتومورتکلا - - روتومورتکلا ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( ددرگ هعجارم  تسویپب  )0132404 یاضاقت هرامشب   ..... لنپ - چیووس - جیگ  - تاتسومرت - نف - روتومورتکلا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985006589 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 30KM-8CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
ایاپ اوه  هدننک  هضرع  عجرم  دنرلوسرگنیا  هدنزاس  عجرم  دنرلوسرگنیا  یتراجت  مان  یتعنص  یاوه  روسرپمک  دربراک   ELEMENT 67924530 نغور رتلیف  الاک :  مان 

نیمات
ددع 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
هیوهت هدننک  هضرع  عجرم  هیوهت  هدنزاس  عجرم   CFA600 لدم هفرط  یتساک 4  لیوک  نف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

یزوریف دمحم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY هدنزاس عجرم   FTK 8072 لدم هنایار  لرتنک  هتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
سراپ تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یرنف  یروتوم و  مزیناکم   HPL 245 لدم  A 3150 نایرج تدش   kV 245 ژاتلو زاف  کت  یوق  راشف  یزاگ  قرب  دیلک  الاک :  مان 

چیوس
ددع 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
چیوس سراپ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یرنف  یروتوم و  مزیناکم   LTB 145 لدم  A 3150 نایرج تدش   kV 145 ژاتلو یوق  راشف  یزاگ  قرب  دیلک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

یرن هدند  رس  کی  طبار و  رس  کی  لاصتا  عون   63x63 mm زیاس یرمیلپ  سنج  ییوشک  لصو  عطق و  مزیناکم  رزیار  اب  دنلب  هتسد  ولو  تیگ  یتعنص  ریش  الاک :  مان 
رواخ سراپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   bar 6 راشف

ددع 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

ایرآ نیگنس  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان  لدم 966  ردول  کیلوردیه  متسیس  نغور  راشف  لماک  جیگ  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
روباشین ورشیپ  تراپ  سیفن  هدننک  هضرع  عجرم  وژپ 405  سراپ و  وژپ   xu7 لدم مانید  درگزره  یدیمآ  یلپ  یلوپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

اتنپس تعنص  راود  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   SKF یتراجت مان  یتعنص  روتومورتکلا  یدالوف 6307  گنیربلب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( ددرگ هعجارم  تسویپب  )0132404 یاضاقت هرامشب   ..... لنپ - چیووس - جیگ  - تاتسومرت - نف - روتومورتکلا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34148783-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  لباز  ع )  ) یلع نینموملاریما  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 11 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دحاورهرد لیوحتو  یزادنا  هار  نا  یفرصم  مالقا  هفاضا  هبزاین  دروم  یاهروتکتد  بصن  یشک  لباکاباتز  قیرح  نالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دحاو 5

1101093780000166 زاین :  هرامش 
لباز ع   یلع   نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رزخ زارف  نمیا  تامدخ  شرتسگ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   APOLLO هدنزاس عجرم   ZENON-HORN لدم قیرح  رادشه  هدننک و  مالعا  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
لباز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسرامیبرابنا برد  الاک  لیوحت  دوش  هتفرگ  سامت  وجماظن  یاقا  هرامشاب 09153403505  الاک  یسانشراک  تهج  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تبث  هناماسرد  هدننک  نیمات  هدنشورف  سامت  هرامش  دشاب  یم  لباز  نینموملاریما 

9861979917 یتسپ :  دک  نادهاز ،  - لباز هداج  رتمولیک 3  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32295118-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32295118-054 :: 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

دحاورهرد دحاورهرد لیوحتو   لیوحتو یزادنا   یزادنا هار   هار نانا   یفرصم   یفرصم مالقا   مالقا هفاضا   هفاضا هبزاین   هبزاین دروم   دروم یاهروتکتد   یاهروتکتد بصن   بصن یشک   یشک لباکاباتز   لباکاباتز قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع
دحاو دحاو 55

6262

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ءاضماو رهم  هدننک  نیمات  طسوت  تسیاب  یم  هک  تسویپ  حرش  هحفص  ساسا 2  رب  نایرج  ژاتلو  روتاربیلاک  هاگتسد  ددع  دادعت 1  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تسویپ  ددجمو  ددرگ 

1101091471000118 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

شناد ناینب  ایلیا  هدننک  هضرع  عجرم  شناد  ناینب  ایلیا  هدنزاس  عجرم  زاگ  زاسراکشآ  دربراک   P110SD یتسد لماک  روتاربیلاک  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددجمو ددرگ  ءاضماو  رهم  هدننک  نیمات  طسوت  تسیاب  یم  هک  تسویپ  حرش  هحفص  ساسا 2  رب  نایرج  ژاتلو  روتاربیلاک  هاگتسد  ددع  دادعت 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یناریا  یالاک  اب  تیولوا  یروف  زاین  خیرات  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک  دشاب  یمن  دیرخ  یانبم  دک  ناریا  ددرگ  تسویپ 

3816149367 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  کارا -  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32412703-086  ، 32412000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32775531-086 :: 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 زاسراکشآ   زاسراکشآ دربراک   دربراک   P1 10SDP110SD  یتسد یتسد لماک   لماک روتاربیلاک   روتاربیلاک ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ع)  ) نیسح ماما  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 11 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5976274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا لحم  زا  دیدزاب  خرن  مالعا  زا  لبق  رورس ) قاتا  تهج  قیرح  دض  گنر   ) رورس قاتا  یزاسریز  اب  زوسن  گنر  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم 

1101092650000012 زاین :  هرامش 
یعامتجا نیمات  نامزاس  زاوها  ع   نیسح   ماما  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 

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

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

دشاب یم  یمازلا  لحم  زا  دیدزاب  خرن  مالعا  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رتم رورس 46  قاتا  یزاسریز  اب  زوسن  گنر  یارجا  هیهت و 

رتم رورس 15  قاتا  زوسن  بذاک  فقس  یارجا  هیهت و 
رتم یرتاب 37  قاتا  راوید  یزاسریز  اب  زوسن  گنر  یارجا  هیهت و 

رتم یرتاب 9  قاتا  زوسن  بذاک  فقس  ارحا  هیهت و 

6144934463 یتسپ :  دک  یرتم ،  شبن 60  یبونج  شورس  نابایخ  یاهتنا  رایاشخ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33795398-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33795398-061 :: 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

(( رورس رورس قاتا   قاتا تهج   تهج قیرح   قیرح دضدض   گنر   گنر  ) ) رورس رورس قاتا   قاتا یزاسریز   یزاسریز اباب   زوسن   زوسن گنر   گنر یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6464
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( تفیش ود  کینیلک -  یلپ   ) رهش نیکشم  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ طارشو  تاصخشم  قبط  قیرح  نالعا  هاگتسد  یزادنا  هارو  بصن  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004592000002 زاین :  هرامش 

( تفیش ود  کینیلک -  یلپ   ) رهش نیکشم  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
میعز کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   LIOS یتراجت مان   OTS-4000 لدم قیرح  مالعا  هدنهد  رادشه  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

رهش نیگشم  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یتسویپ طارشو  تاصخشم  قبط  قیرح  نالعا  هاگتسد  یزادنا  هارو  بصن  ، دیرخ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن مادقا  قوف  مالقا  بصنو  لیوحت  هب  تبسن  هدنرب  مالعا  خیرات  زا  زور  تدم 15  فرظ  مالعتسا  هدنرب  هکنیا  حیضوت 

5656618581 یتسپ :  دک  رهش ،  نیگشم  هاگنامرد  رهش ،  نیگشم  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32526516-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32540057-045 :: 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 طارشو   طارشو تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط قیرح   قیرح نالعا   نالعا هاگتسد   هاگتسد یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5976467 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طقف / ههام ود  تخادرپ  / هدننک نیمات  اب  یربراب  هنیزه  / هباشم دک  ناریا  / تسویپ یاهتساوخرد  قبط  راشف  روتارپا و  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش تسویپ  روتکافشیپ  ناتسزوخ / ناگدننک  نیمات 

1101095112000656 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 30KM-4CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 
ریفس کینورتکلا 

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

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناگدننک نیمات  طقف  / ههام ود  تخادرپ  / هدننک نیمات  اب  یربراب  هنیزه  / هباشم دک  ناریا  / تسویپ یاهتساوخرد  قبط  راشف  روتارپا و  روسنس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  روتکافشیپ  ناتسزوخ /

6155753658 یتسپ :  دک  رهشهام ،  یمیشورتپ  عیانص  ناتسرامیب  تثعب  کرهش  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52421023-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52421023-061 :: 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

یرزیل یرزیل امد   امد روسنس   روسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666
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نارهت همطاف  ترضح  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976662 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدود یترارح و  روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091952000021 زاین :  هرامش 

نارهت همطاف س   ترضح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   SLR-835HW لدم یکیتسالپ  سنج  یترارح  یدود و  قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  هام  کی  هیوست  - دشاب سکتیز  کرام  سانجا  همه  - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمرخ  09128995230

1433933111 یتسپ :  دک  یدابآ خ 21 ،  دسا  نیدلا  لامج  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88717272-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88107658-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5976700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 " یرهطم هبعش  نامتخاس  قیرح "  ءافطا  متسیس  نیمات  تمیق  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001038000110 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

عوطقم 1 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات یراک  هموزر  نینچمه  هدش و  اضما  رهم و  تمیق ، مالعتسا  دانسا  هیلک  تسویپ (  یکینورتکلا  یاه  هداد  رد  هدش  مالعا  طیارش  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( .ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  تسیاب  یم   pdf لیاف بلاق  رد  هدننک 

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

86711019-021  ، 86710000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدود یدود وو   یترارح   یترارح روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 6767

 " " یرهطم یرهطم هبعش   هبعش نامتخاس   نامتخاس قیرح "  "  قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس نیمات   نیمات تمیق   تمیق مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 6868
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برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5976755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهاچزس تلو  ولیک  تسپ 63 و 230  ژایلر و  رابنا  قیرح  مالعا  متسیس  هرواشم  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000542 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

دوش 09361140407 یگنهامه  یبارهم  سدنهم  یاقآ  اب  لحم  زا  دیدزاب  یگنهامه و  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیشاب هتشاد  روضح  ناگزمره  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  متاخ  ناتسرامیب  زا  دعب  سردآ  هب  یزکرم  هرادا  لحم  رد  هبنش  حبص  دیدزاب 8  تهج 

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلو تلو ولیک   ولیک   230230 وو   تسپ  6363   تسپ وو   رابنا   رابنا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 6969
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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 12 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5976802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط   OLLI لدم جنس  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دنشاب تفن  ترازو   AVL وضع دیاب  هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش 
1101091592000977 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
مرخ زیهجت  قیقد  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   ESDERS هدنزاس عجرم   ESDERS یتراجت مان   OLLI لدم ناتم  زاگ  بای  تشن  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یتسویپ  لیاف  اب  قباطم  دیاب  ینف  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.دنشاب تفن  ترازو   AVL وضع دیاب  هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش 

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

31444442-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتیزوپمک5976681 هحفص 35)لناپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  4444   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

OLLIOLLI لدم   لدم جنس   جنس زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 7070
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هاشنامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FE لوژام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003925000029 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش یامنرود  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   HWIC-2FE لدم  SAN عون  SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هئارا  تسویپ  لودج  قبط  تسیاب  یم  الاک  هدوب و  هناماس  رد  تکرش  تهج  افرص  هدش  تبث  یالاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714617161 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  ناتسا  بعش  هرادا  نمهب  یهار 22 هس  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38100194-083  ، 38100184-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38100185-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5975430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تنیالک  هاگتسد   5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000330 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اوآمیس هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   SIMTEC یتراجت مان   G 700 لدم هنایار  هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا ضبق  رودص  ینف و  دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ   22163922: ینفدحاو  22166413 یعفار یاقآ  : یلام سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  لمح  هنیزه  / یمازلا روتکاف  شیپ  تامدخ / / یتناراگ

دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FEFE  لوژام لوژام ناونع : : ناونع 7171

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تنیالک   تنیالک هاگتسد   هاگتسد   55 ناونع : : ناونع 7272
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هدس شرورپ  شزومآ و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5975437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ یرتم هکبش 3  لباک  / یرتم هکبش 5 لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004053000053 زاین :  هرامش 

هدس شرورپو  شزوما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

دیلقا رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7386145556 یتسپ :  دک  تیالو ،  نادیم  هدس ، رهش  دیلقا ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44592460-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44592460-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

5975455 :: 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 

1101001402000269 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 : 

1401/09/12 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

// یرتم یرتم هکبش  33   هکبش لباک   لباک // یرتم یرتم 55 هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 7373

ردرد ددرگ   ددرگ همیمض   همیمض لیمکت   لیمکت زازا   سپسپ   تسویپ   تسویپ تمیق   تمیق مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف دشاب -  -  دشاب یمیم   یروص   یروص دکناریا   دکناریا تسویپ  –   تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم   UTMUTM  هاگتسد هاگتسد ناونع : : ناونع
.دوش .دوش یمن   یمن هداد   هداد رثا   رثا بیترت   بیترت تروص   تروص نیا   نیا ریغ   ریغ

7474
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یتایلام روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( .دشاب یم  هباشم  دکناریا   ) تسویپ لیاف  قباطم  اه  تنیالک  رورس و  تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001216000117 زاین :  هرامش 

یتایلام روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یگیب مشاه  داوج  هدننک  هضرع  عجرم   WD CAVIAR لدم  MB 32 یلومعم کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 500 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

نیورش تراجت  نیزرف  هدننک  هضرع  عجرم   FLFF65F لدم  GB 4 تیفرظ  DDR3 مر الاک :  مان 
ددع 70 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 00-808790  زاس  هریخذ  هاگتسد  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 80 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

نایسراپ یالاک  دیفم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   PT-980 لدم هنایار  هکبش  لانیمرت  هعطق  تکارب  الاک :  مان 
ددع 250 دادعت : 

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

.دشاب یم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133713133 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  - نیطسلف نابایخ  - یولوم نادیم  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3336612-0613  ، 33336612-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33336570-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش لانیمرت   لانیمرت هعطق   هعطق تکارب   تکارب زاس -  -  زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد هظفحم   هظفحم مرمر -  -  یلومعم -  -  یلومعم کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : : : ناونع 7575
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راوک ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5975642 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاموزلم تسیل  تسویپ  هب  هکبش  تحت  یاهروسنس  هلاناک  تنام 32 کر  هاگتسد  دنمزاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نفلت 09173373778 هرامش  اب  افطل  زاین  تروص  رد 

1101092778000023 زاین :  هرامش 
راوک ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ینوس یتراجت  مان   LIB162/A5 لدم  TB 16/64-6/40 تیفرظ تینوی  تنام و 2  کر  تالسا و  اب 16  ردولوتا  پیت  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تاموزلم تسیل  تسویپ  هب  هکبش  تحت  یاهروسنس  هلاناک  تنام 32 کر  هاگتسد  دنمزاین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نفلت 09173373778 هرامش  اب  افطل  زاین  تروص  رد 

7346183837 یتسپ :  دک  راوک ،  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  نیمات  نابایخ  راوک  راوک ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37822600-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37824506-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تحت   تحت یاهروسنس   یاهروسنس هلاناک   هلاناک 3232 تنام   تنام کرکر   هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7676
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راوک ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5975648 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد تسویپ  تاقلعتم  اب  یزادنا  هارو  بصنو  هطوبرم  یاهلباک  اب  هارمه  ATS تنومکر دنمزاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامرف لصاح  سامت  نفلت 09173373778 هرامش  اب  زاین  تروص  رد  افطل 

1101092778000024 زاین :  هرامش 
راوک ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

کترفاب یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  کترفاب  یسدنهم   kVA 10 ناوت  ATS لدم یتعنص  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تساوخرد تسویپ  تاقلعتم  اب  یزادنا  هارو  بصنو  هطوبرم  یاهلباک  اب  هارمه  ATS تنومکر دنمزاین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  نفلت 09173373778 هرامش  اب  زاین  تروص  رد  افطل 

7346183837 یتسپ :  دک  راوک ،  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  نیمات  نابایخ  راوک  راوک ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37822600-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37824506-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زنیماک لزید  تعرس  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001200 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   starter of Cummins diesel engine تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32138336-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم اباب   یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصنو   بصنو هطوبرم   هطوبرم یاهلباک   یاهلباک اباب   هارمه   هارمه ATSATS تنومکر   تنومکر ناونع : : ناونع 7777

زنیماک زنیماک لزید   لزید تعرس   تعرس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7878
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابانگ هاگدورف  لحم  ( تسویپ قباطم   ) ....و نفلت  لباک  یرون و  ربیف  یارجا  دیرخ و  .یداب  هسام  یارجا  یشک و  لباک  .یرافح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001578000287 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

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

33400094-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نفلت نفلت لباک   لباک وو   یرون   یرون ربیف   ربیف یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ .یداب   .یداب هسام   هسام یارجا   یارجا وو   یشک   یشک لباک   لباک .یرافح   .یرافح ناونع : : ناونع 7979

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

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

زا 133 ھحفص 59 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zkq3cd2wsbbp5?user=37505&ntc=5975805
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5975805?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 11 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتینما لوژام  تراک  هندب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا 

ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  زاین  یلک  حرش  اب  قباطم 
دشابیم یمازلا  ینف  تاصخشم  ای  هنومن  هئارا 

1101092935000785 زاین :  هرامش 
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم   Advantech Co. Ltd هدنزاس عجرم  نویساموتا  ولبات  دربراک   ADAM-5056-AE لدم لاتیجید  یجورخ  لوژام  تراک  الاک :  مان 
ددع 11000 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
سراپ راگن  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   JUNIPER یتراجت مان   SP CARD لدم یجورخ  لوژام  تراک  الاک :  مان 

ددع 1500 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

سراپ راگن  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   JUNIPER یتراجت مان   BASE SX 1000 لدم یجورخ  لوژام  تراک  الاک :  مان 
ددع 2500 دادعت : 

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

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

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

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

84121028-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتینما یتینما لوژام   لوژام تراک   تراک هندب   هندب ناونع : : ناونع 8080
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ناتسچولب ناتسیس و  یندعم  یفاشتکا و  یاه  حرط  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5975866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، یراذگ تمیق  ار  تسویپ  لیاف  دیاب  هدنشورف  تسویپ و  لیاف  قبط  توافتم  یالاک  ملق  دیرخ 5  تساوخرد  هباشم و  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنک یراذگراب  هناماس  رد  اضما و  رهم و 

1101094930000015 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  یندعم  یفاشتکا و  یاه  حرط  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

عیانص هدننک  هضرع  عجرم   cm 80 قمع  U 40 عافترا رالودم  حرط   in 19 درادناتسا اب  کینورتکلا  تارباخم و  اتید و  هکبش  تازیهجت  دنمشوه  کر  الاک :  مان 
ایاپ یطابترا 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

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

لیاف و دیاب  هدنشورف  .دشاب  یم  تسویپ  ینف  تاصخشم  لیاف و  قبط  توافتم  یالاک  ملق  دیرخ 5  تساوخرد  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنک یراذگراب  هناماس  رد  اضما و  رهم و  یراذگ ،  تمیق  ار  تسویپ  یتساوخرد  دراوم 

9816816449 یتسپ :  دک  مئاق 2 ،  شبن  مئاق -  یرتم  تسیب  نابایخ  نازابناج -  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33435148-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435167-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ، ، یراذگ یراذگ تمیق   تمیق ارار   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف دیاب   دیاب هدنشورف   هدنشورف وو   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط توافتم   توافتم یالاک   یالاک ملق   ملق   55 دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد وو   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
.دنک .دنک یراذگراب   یراذگراب هناماس   هناماس ردرد   وو   اضما   اضما وو   رهم   رهم

8181
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ناریا یمالسا  یروهمج  یلم  هناخباتک  دانسا 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 16 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یتینما تازیهجت  یرادهگن  وینابیتشپ  نامزاس و  یاهسیورس  هکبش و   . هداد زکرم  تینما  ظفح  یرارقرب و  .دیرخ  ناونع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم تسویپ  نامزاس  تساوخرد  دراوم 

1101093750000031 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یلم  هناخباتک  دانسا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

.یتینما تازیهجت  یرادهگن  وینابیتشپ  نامزاس و  یاهسیورس  هکبش و   . هداد زکرم  تینما  ظفح  یرارقرب و  .دیرخ  ناونع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  نامزاس  تساوخرد  دراوم 

.دوش هتفرگ  سامت  یراس  سدنهم  هرامش 81622280  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج 

1537614111 یتسپ :  دک  یلم ،  هناخباتک  دانسا و  نامزاس  قرش  -  هب  برغ  یناقح -  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81622835-021  ، 81622509-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88644065-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دراوم دراوم .یتینما   .یتینما تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وینابیتشپ   وینابیتشپ وو   نامزاس   نامزاس یاهسیورس   یاهسیورس وو   هکبش   هکبش  . . هداد هداد زکرم   زکرم تینما   تینما ظفح   ظفح وو   یرارقرب   یرارقرب .دیرخ   .دیرخ ناونع   ناونع ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم تسویپ   تسویپ نامزاس   نامزاس تساوخرد   تساوخرد

8282
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زربلا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5975927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضما مدع  روضح و  مدع  تروص  رد  ، یراذگ تمیق  سپس  دیدزاب و  طرش  هب  تسویپ  حرش  هب  سیدرف  ناتسرامیب  ویسپ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسین هتفریذپ  ًاعطق  یراذگ  تمیق  ، هسلجتروص

1101090407000095 زاین :  هرامش 
زربلا ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL26BO07 لدم  m 2 لوط  STP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

یم هیرظنم  رختسا  یوربور  هیرظنم ، کراپ  یوربور  درالم  هداج  جرک  لحم  رد  حبص  یلا 11  حبص  تعاس 9  هامرذآ 1401  تیزیو 6  تیاس  خیرات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
02634197126 دامن - لصاح  سامت  ییابیکش  سدنهم  یاقآ  اب  ینف  لاوس  هنوگره  تروص  رد  .دشاب 

3149779453 یتسپ :  دک  یرادا ،  کرهش  یناقلاط  نادیم  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34197000-026  ، 34197655-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34197658-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب ویسپ   ویسپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 8383
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زاریش یتشهب  رتکد  ...ا  تیآ  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تحت  یاه  روسنس  هلاناک  تنام 32  کر  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط 
07132248203

1101090979000387 زاین :  هرامش 
زاریش یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   IPS-4345-K9 لدم هنایار  هکبش  سکاب  روسنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

هکبش تحت  یاه  روسنس  هلاناک  تنام 32  کر  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا 

تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط 
07132248213

7136816695 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ناتسرامیب  - رصعیلو نادیم  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32249449-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221141-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تحت   تحت یاه   یاه روسنس   روسنس هلاناک   هلاناک   3232 تنام   تنام کرکر   هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8484
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دزی ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: 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 11 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - سنج دروم   7- تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم  - هباشم دک  ناریا  کسید  دراه  -cat6 لباک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
0 تسا هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

1101004366000076 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

WESTERN هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   WD-SURVELILLANCE, HDD 6-TB لدم هنایار  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DIGITAL

ددع 70 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 2000 دادعت : 

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

الاک لیوحت  زا  سپ  زور  تخادرپ 60   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916978477 یتسپ :  دک  رنهاب ،  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37240171-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37254750-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

cm.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجدوس رهش   FTTH حرط یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کسید کسید دراه   دراه -- cat6cat6 لباک   لباک ناونع : : ناونع 8585

رهش رهش   FTTHFTTH  حرط حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8686
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/م/88 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gi.tci.ir :: عبنم اتعبنم زا 1401/9/1   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976017 :: هرازه هرازه :: 1401/09/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالیگ هقطنم  تارباخم  هدودحم  رد  تیاس  کی  یروآ  عمج  یزاس 2G و  نردم  یاه 3G,4G و  یژولونکت  یارجا  هژورپ  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

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

یا هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 ع / / 86 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gi.tci.ir :: عبنم اتعبنم زا 1401/9/1  داهنشیپ  تلهم   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976023 :: هرازه هرازه :: 1401/09/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  رد  یصاصتخا  یاه  حرط  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق دیرخ و  هرادا  دانسا  تفایرد   :: 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

تیاس تیاس کیکی   یروآ   یروآ عمج   عمج وو     22 GG یزاس   یزاس نردم   نردم وو     33G,4GG,4G یاه   یاه یژولونکت   یژولونکت یارجا   یارجا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 8787

ناتسا ناتسا حطس   حطس ردرد   یصاصتخا   یصاصتخا یاه   یاه حرط   حرط هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8888
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نالیگ هقطنم  تارباخم  تیریدم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 م /   / 84 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gi.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم خیرات 1401/09/01  زا   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976025 :: هرازه هرازه :: 1401/09/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

L800 یسناکرف دناب  هب  طوبرم   uso هژورپ زا  یژولونکت  یارجا 19  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سخرس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

L800L800 یسناکرف   یسناکرف دناب   دناب هبهب   طوبرم   طوبرم   usouso  هژورپ هژورپ زازا   یژولونکت   یژولونکت   1919 یارجا   یارجا هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 8989

متسیس متسیس ویدار   ویدار هنایار -  -  هنایار هکبش   هکبش رتور   رتور دمدم - - لگنیس   لگنیس   SFPSFP  لوژام لوژام یسکلف -  -  یسکلف سنج   سنج قرب   قرب هلول   هلول -- یراوید یراوید کرکر   لانرتنیا   - - لانرتنیا هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع
راددلیش راددلیش   CAT 6CAT 6 هکبش   هکبش لباک   لباک -- یتارباخم یتارباخم لاقتنا   لاقتنا

9090
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( تسویپ تسیل  یاراد  ، دک ناریا  هباشت  ) هکبش سلریاو و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090847000094 زاین :  هرامش 

سخرس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   C2960G-48TC-L لدم تروپ  لانرتنیا 48  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TRB-3309 لدم  cm 54 عافترا  33x57 cm داعبا تینوی  یراوید 9  کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
میعن نیون  رتسگ  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف   mm 13 رطق یسکلف  سنج  قرب  هلول  الاک :  مان 

رتم 150 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ERICSSON هدنزاس عجرم   ERICSSON یتراجت مان   RDH 102 47/3 لدم دم  لگنیس   SFP لوژام الاک :  مان 
ریبدت وات  نیهب 

ددع 8 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   CCR1036 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
سراپ ورتکلا  نازرف  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   NETMETAL لدم  GHz 5 سناکرف  MB 800 تیفرظ یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک   RECBER هدنزاس عجرم  ربشیر  یتراجت  مان  یلور  هتسب   LSZH شکور سنج   m 500 لوط  SFTP لدم راددلیش   CAT 6 هکبش لباک  الاک :  مان 
نازرو ایوپ  هداد  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت 

هتسب 200 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا زاین  دروم  تسویپ  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روتکاف  شیپ  دقاف  یاه  خساپ  هب 

هدنشورف هدهع  هب  لحم  رد  سانجا  لیوحت  هنیزه 
هاگشناد یروانف  سانشراک  طسوت  ربمان  تراپ  الاک و  تلاصا  دات  زا  سپ  هاگشناد  لاور  قبط  تخادرپ 

یفجن 09375118564 ینف  یاه  یگنهامه  تهج 

9381931151 یتسپ :  دک  سخرس ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  بوجحم -  دیهش  راولب  سخرس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34522422-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34528197-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 133 ھحفص 68 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rr4kljbqhw5n4?user=37505&ntc=5976034
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5976034?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5976102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  مالعتسا  تسویپ  تاصخشمو  کرادمو  دانسا  ساسا  رب  هطوبرم  روتپادا  اب  هارمه  یرونربیف  دروک  چپ  ددع  دیرخ 50  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000299 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DDFPCSTSTD10MM لدم  m 10 لوط دم 50  یتلام   ST-ST دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DDFPCLCSCD5MM لدم  m 5 لوط دم 50  یتلام   LC-SC دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف تسیابیم  هک  دشابیم  تسویپ  لیاف  یصوصخ  طیارشو  ینف  تاصخشم  کرادم ،  ربارب  یتساوخرد  یالاکو  هدوب  هباشم  هدش  باختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  ردو  ءاضماو  رهم  نآرد  جردنم  تامازلاو  مالعتسا  هماندهعت  جرد و  تمیق  لیمکت ،  هدنهد  داهنشیپ  طسوت  روکذم  لیاف  ءاهب  مالعتسا 

3818385354 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  لپ  بنج  هر ) ) ینیمخ ماما  نادیم  - کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33402103-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   مالعتسا   مالعتسا تسویپ   تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو کرادمو   کرادمو دانسا   دانسا ساسا   ساسا ربرب   هطوبرم   هطوبرم روتپادا   روتپادا اباب   هارمه   هارمه یرونربیف   یرونربیف دروک   دروک چپچپ   ددع   ددع   5050 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191
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سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  رد  تاصخشم  قباطم   E1 لدبم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001183000204 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هداد طابترا  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم  هداد  طابترا  نیشرپ  یتراجت  مان   PED-FE1-ETH لدم  E1 یتارباخم هکبش  لدبم  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7158793136 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  خرس  لگ  نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37118415-071  ، 37225022-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37216969-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/169/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم خیراتزا 1401/09/01عبنم  - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام رد 4  ناتسا  لیابوم  تیاس  ما 250  یپ  تایلمع  ماجنا  Pm 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

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم ردرد   تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم   E1E1 لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 9292

ناتسا ناتسا لیابوم   لیابوم تیاس   تیاس   250250 ماما   یپیپ   تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا PmPm ناونع : : ناونع 9393
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باراد نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  بصن  اب  هکبش  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091128000093 زاین :  هرامش 

باراد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم نوتسیک  هکبش  تکوس  الاک :  مان 

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

باراد رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  هب  زاین  دروم  تامدخ  الاک و  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیهد رارق  هناماس  رد  یباختنا  یالاک  لباقم  رد  ار  نآ  لک  تمیق  دینک و  تسویپ  ار  دوخ  روتکاف  شیگپ  افطل 

دینک یراذگراب  اددجم  هدرک و  اضما  رهم و  ار  هدش  تسویپ  طیارش  لیاف  افطل 

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

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

53543791-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر هیاپ 8,089,228,302  غلبم  هب  باهش  شخب  هکبش  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004106000751 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

رتم 1048 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

مشق رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31203020-076  ، 33512344-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33512336-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوتسیک نوتسیک هکبش   هکبش تکوس   تکوس ناونع : : ناونع 9494

لایر لایر   8 , 089,228 ,3028 ,089,228 ,302 هیاپ   هیاپ غلبم   غلبم هبهب   باهش   باهش شخب   شخب هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 9595
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نادمه ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

4 هرامش تلو  ولیک  هکبش 20 تاریمعت  یرانکرب  4 و  هرامش تلو  ولیک  هکبش 20  تاریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007009000549 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  نادمه  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  تیحالص  دیئات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516735537 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هیدهم -  خ  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38252982-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38262154-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  رد  تاصخشم  قباطم   HP Asia رتم یتناس  قمع 60 اب  تینوی  یراوید 9  کر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001183000205 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ایاپ یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 قمع  U 16 عافترا ورو  حرط   in 19 درادناتسا اب  هنایار  تازیهجت  کر  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7158793136 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  خرس  لگ  نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37118415-071  ، 37225022-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37216969-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

44 هرامش هرامش تلو   تلو ولیک   ولیک 2020 هکبش   هکبش تاریمعت   تاریمعت یرانکرب   یرانکرب وو     44 هرامش هرامش تلو   تلو ولیک   ولیک   2 020 هکبش   هکبش تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 9696

هنایار هنایار تازیهجت   تازیهجت کرکر   ناونع : : ناونع 9797
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هپت تفه  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976428 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتاب هارمه  هب   ups 30kv تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090469000003 زاین :  هرامش 

هپت تفه  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   AEG هدنزاس عجرم   PROTECT FILIX M 400 لدم  KVA 30 ناوت یجورخ  یدورو و  زاف  هس  نیالنآ   UPS الاک :  مان 

AEG یتراجت مان  ناراف 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
شوش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  روتکاف  امتح  دوش -  هعلاطم  تقد  هب  ینف  تاصخشم  دیرخ و  طیارش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6473161196 یتسپ :  دک  یرایح ،  دمحا  دیهش  یعامتجا  نیمات  کینیلک  یلپ  بنج  رازاب  یلصا  نابایخ  شوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42865520-061  ، 42865880-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42865881-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتاب یرتاب هارمه   هارمه هبهب     ups  30kvups 30kv ناونع : : ناونع 9898
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

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

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

5976689 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 : تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیمداتدرومیلصا یتناراگاب  ، دوشهمیمضشورفروتکافشیپامتح ، دشابیمداتدرومتسویپتسیلقبط ، تساهدشهدافتساهباشمدکناریازا ،ramserver

1101000257002853 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

رازفا هنایار  حاتفم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   P/N:805351-B21 لدم  GB 32 تیفرظ لانرتنیا  مر  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد ، دشابیم هدوزفاشزراربتایلامنودبصلاختمیق.دوشیمهدادتدوعبیعهنوگرهوتریاغمتروصرد  ، دشابیمهدننکنیماتهدهعربرابنااتلمحهنیزه  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیمیموبدارفاابتیلولوا ، ددرگ تسویپیهاوگ  ، هدوزفاشزراربیهاوگنتشادتروص

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

31511208-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

26699707 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 15   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976813 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9:30   - 1401/09/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  هکبش  هعسوت  رب  تراظن  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تاطابترا 5 تاعالطا و  یروانف  یکیتامروفنا ، یاهحرط  یارجا  رب  تراظن  هرواشم و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتارباخم 6 یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   2

ینابیتشپ 5 تامدخ  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   3
نامتخاس 5 هینبا و  ناراکنامیپ -   4

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

05131296708 نفلت :   05131296605 ینف : سانشراک  نفلت   :: نفلت :: Vendor.mashhad.ir ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یتناراگاب یتناراگاب ،، دوشهمیمضشورفروتکافشیپامتح دوشهمیمضشورفروتکافشیپامتح ،، دشابیمداتدرومتسویپتسیلقبط دشابیمداتدرومتسویپتسیلقبط ،، تساهدشهدافتساهباشمدکناریازا تساهدشهدافتساهباشمدکناریازا ،،ramserverramserver ناونع : : ناونع
.دشابیمداتدرومیلصا .دشابیمداتدرومیلصا

9999

یرون یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت ربرب   تراظن   تراظن یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 100100
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تاعالطا5975287 یروانف  یسانشراک  تامدخ  رفن  کی  هحفص 19)تفایرد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هناماس5975305 تازیهجت و  هیلک  تاعالطا و  یروانف  یاه  هکبش  یتینما  یبایزرا  ذوفن و  نومزآ  ماجنا 
تسویپ لیاف  تاصخشم  تامازلا و  اب  قباطم  نآ  رب  ینتبم  یاه 

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5975338FORTI GATE E300 لاوریاف سنسیال  هحفص 19)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دشاب5975446 یم  تسویپ  رد  لماک  تاصخشم  اب  تساوخرد  تسیل  تسا  هباشم  دک  هحفص 83)ناریا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبشود5975494 نیب  هکبش  لانگیس  شزادرپ  نما و  طابترا  متسیس  هحفص 19)سنسیال bpms و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هیذغت5975561 عبنم  تراک  هظفاح و  تراک  هحفص 35)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5975987IP نفلت یزادنا  هار  تهج  یرازفا  مرن  هحفص 19)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لیجنم5976097 دادرخ  ناتسرامیب 31  تاعالطا  یروانف  یسانشراک  تامدخ  یمجح  هحفص 19)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5976158 طیارش  قبط  تیوه  صیخشت  هناماس  زا  ینابیتشپ  هحفص 19)اقترا و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5976159 حرش  قبط  رازفا  مرن  هحفص 19)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

قبط.دشابیم5976317 تبث  تهج  طقف  هدش  هدافتسا  دک  ناریا  **  FORtigate-600F لدم لاوریاف 
.تسویپ لیاف  تاصخشمو  طیارش 

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هداد5976698 رثا  بیترت  یرادرهش  رظن  دروم  تاصخشم  زا  ریغ  تاداهنشیپ  هب  تسویپ ( حرش  هب 
( دش دهاوخن 

هحفص 83) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسرهش5976727 تهج  یزادنا  هارو  بصنو  یرادا  نویساموتا  هکبش  تازیهجت  نیماتو  هیهت 
یتسویپ تسیل  قبط  یراجاغآ 

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنارفنک5976766 نلاس  صقاون  هحفص 19)عفر  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

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

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

5976055 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  اب  قباطم  لنپ  چات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000659 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   WINMATE یتراجت مان   S17L500-PMM1/S17L540-PMM1 لدم  in 17 زیاس  LCD یتعنص رگشیامن  الاک :  مان 

تعنص استپ 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یلام و  یتف ،  کرادم  یراذگ  راب  لاسرا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  سامت 086-38244034  هرامش  هب  یرگسع  جاح  یاقآ  اب  رتشیب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج 

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

38244040-086  ، 44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

inin زیاس  1717   زیاس   LCDLCD  یتعنص یتعنص رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 10 110 1
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مشش هاگشیالاپ  .ددرگ  هئرا  داهنشیپ  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  افطل  هباشم ،  دک  ناریا   SAFETY BARRIER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097576000126 زاین :  هرامش 

مشش هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
دنزاش یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   BARRIER یتراجت مان   CRG2.EX1D لدم  40x115x119 mm یکیتسالپ ریراب  الاک :  مان 

هاگتسد 44 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .دنشاب  یم  یتلود  تالماعم  رد  هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش   . :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشابیم تیولوا  رد  یلخاد  ناگدننکدیلوت 

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

31318332-077  ، 31318068-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31318072-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مشش مشش هاگشیالاپ   هاگشیالاپ .ددرگ   .ددرگ هئرا   هئرا داهنشیپ   داهنشیپ تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ساسا   ساسا ربرب   افطل   افطل هباشم ،  ،  هباشم دکدک   ناریا   ناریا   SAFETY BARRIERSAFETY BARRIER ناونع : : ناونع 102102

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5976195 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع امن 10 هیشاح  ولبات  ددع  یکیفارت 10 هکشب  ددع  لیم 26 تماخض 2 تناس  هلول 6 ددع  ثلثم 12 ولبات  ددع  هریاد 12 ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاصخشم قبط  ددع  هفرطکی 2 هارولبات 

1201001258000097 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قبط ددع  هفرطکی 2 هارولبات  ددع  امن 10 هیشاح  ولبات  ددع  یکیفارت 10 هکشب  ددع  لیم 26 تماخض 2 تناس  هلول 6 ددع  ثلثم 12 ولبات  ددع  هریاد 12 ولبات  - 
یتسویپ تاصخشم 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  62 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هدنشورف  هدهع  رب  الاک  لمح  هیارک 

 . دوش هیهت  هدش  مالعا  تسویپ  تاصخشم  قبط  یتسیاب  اهالاک  نایواک  یتعنصکرهش  الاک :  لیوحت  لحم 
 . دیریگب سامت  نایدواد 09153012460 یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج 

9185984111 یتسپ :  دک  یسودرف ،  عطاقت  داشرا و  عطاقت  لصافدح  مایخ -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7001248-0513  ، 37001103-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37001103-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 1010 امن   امن هیشاح   هیشاح ولبات   ولبات ددع   ددع 1010 یکیفارت   یکیفارت هکشب   هکشب ددع   ددع 2626 لیم   لیم 22 تماخض   تماخض تناس   تناس 66 هلول   هلول ددع   ددع 1212 ثلثم   ثلثم ولبات   ولبات ددع   ددع 1212 هریاد   هریاد ولبات   ولبات ناونع : : ناونع
ددع ددع 22 هفرطکی   هفرطکی هارولبات   هارولبات

103103
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ناتسیس و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5976216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  یقرب (  رالوس و  هناخ  ود  نزکمشچ  غارچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000506 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0412000502   75x35 cm داعبا هناخ  ود  نز  کمشچ  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 

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

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

یلوچنس یاقا   05433513768 :: 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

سیرب یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5976319 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم ژارتم 500  هب  ویناک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم  100 ژارتم هب  بوج 

1101093345000004 زاین :  هرامش 
نیمن ناتسرهش  جیکلیو  شخب  سیرب  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 
لوط رتم  600 دادعت : 

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

دشابیم رایهد  هدهع  رب  داد  رارق  لوبق  ای  در   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5633166619 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  نیمن  ناتسرهش  جیکلیو  شخب  سیرب  یرایهد  نیمن ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32390487-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32390487-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب وو   رالوس   رالوس هناخ   هناخ ودود   نزکمشچ   نزکمشچ غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 104104

رتم رتم   100100 ژارتم ژارتم هبهب   بوج   بوج رتم   رتم   500500 ژارتم   ژارتم هبهب   ویناک   ویناک ناونع : : ناونع 105105

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5976892 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( مالعتسا 1401-58 فده (  هیلقن  لیاسو  یزاس  راکشآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003123000120 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادعت 600 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هئارا  تمیق  داهنشیپ  گرب  اب  بسانتم  اهتمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6518763119 یتسپ :  دک  یمیهاربا ،  راتس  دیهش  راولب  شبن  یدابآدسا ,  نیدلا  لامج  دیس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34228154-081  ، 34210433-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34210442-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5975465 شیاپ  نیبرود  بصن  هحفص 35)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

فده فده هیلقن   هیلقن لیاسو   لیاسو یزاس   یزاس راکشآ   راکشآ ناونع : : ناونع 106106

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 09 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975310 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ص)  ) مرکا یبن  ترضح  ناتسرامیب  یا  هشیش  کیتاموتا  یاه  برد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004047000204 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   4x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  تمیق  مالعا  مرف  لیمکت  تهج  -2 تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

دهاش 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 09 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975396 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیریگب سامت  تاسیسات  اب  امتح  عبرم  رتم  یتناس  قافترا 210  رد  ضرع 190  داعبا  اب  یپوکسلت  لدم  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094209000227 زاین :  هرامش 

دهاش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یمتسر اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  یعبرم  رتم  یپوکسلت  لدم  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک تفایرد  زا  سپ  هام  تخادرپ 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3319118651 یتسپ :  دک  دهاش ،  هاگشناد  ینیمخ - ماما  مرح  یوربور  سراف -  جیلخ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88965906-021  ، 51213550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

51213546-021 :: 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

(( صص  ) ) مرکا مرکا یبن   یبن ترضح   ترضح ناتسرامیب   ناتسرامیب یایا   هشیش   هشیش کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 107107

یپوکسلت یپوکسلت لدم   لدم کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 108108

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادهاز بلاطیبا ع  نبا  یلع  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 09 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هشیش  تاموتا  لماک  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092770000212 زاین :  هرامش 

نادهاز ع   بلاطیبا   نبا  یلع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  اهاط  یروآ  نف  نازاتشیپ  هدنزاس  عجرم   FACE S.P.A یتراجت مان  ییایلاتیا  لدم  یعبرمرتم  زیاس  یا  هشیش  لا 4  سا  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

اهاط یروآ  نف  نازاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم 
عبرم رتم  1 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  اهاط  یروآ  نف  نازاتشیپ  هدنزاس  عجرم  سیتب  یتراجت  مان  ییایلاتیا  لدم  یعبرمرتم  زیاس  یا  هشیش  لا 4  سا  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

اهاط یروآ  نف  نازاتشیپ  هدننک  هضرع 
عبرم رتم  1 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  یا  هشیش  تاموتا  لماک  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  ًانمض 

(ع) بلاطیبا نبا  یلع  یتاقیقحت  شزومآ و  ینامرد  ناتسرامیب  - سراف جیلخراولب  - یباسح رتکد  نادیم  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816743111 یتسپ :  دک  نادهاز ، 

33295597-054  ، 33295564-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33295563-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هشیش   هشیش تاموتا   تاموتا لماک   لماک برد   برد ناونع : : ناونع 109109

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل ساسارب  یتسیاب  یلام  داهنشیپ  یانبمو  الاک  ملق  ناونع 1 تحت  تسویپ  تسیل  ساسارب  یکینورتکلا  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب تسویپ  ینف  تاصخشمو 

1101091378000273 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کف نمیا  نازاس  برد  هدننک  هضرع  عجرم   FAAC یتراجت مان   BOLLARD PAINTED لدم یکیرتکلا  تباث  دنب  هار  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک تفایرد  زا  سپ  هامود  ادودح  روتکاف  غلبم  تخادرپودشاب  یم  تکرش  نیا  ینف  ناسانشراک  یسرزاب  دیئاتو  تیور  هب  طونم  الاک  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  نینچمهدشاب  یم  ریذپ  ناکما 

6817783738 یتسپ :  دک  تیریدم ،  راولب  نمهب  نادیم 22  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33207815-066  ، 33208074-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33208074-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکینورتکلا یکینورتکلا دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 1101 10

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا -  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5975282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دتیمیل لدم 1642  هتسب  رادم  نیبرود  ردروکر  هاگتسدکی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030651000135 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  بعشروما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
دنهس ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم  نازادرپ  هداد  شواک  هدنزاس  عجرم   KDT یتراجت مان   KF-1642 LIMITED لدم  NVR ریواصت شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

نایار کت 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  بعش ،  روما  هرادا  شخپوراد -  نابایخ  تلاسر و  هارراهچ  نیب  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7915868358

33669898-076  ، 33669890-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33669890-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دتیمیل دتیمیل   16421642 لدم   لدم هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ردروکر   ردروکر هاگتسدکی   هاگتسدکی دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11 11 1 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تحت بعش  هتسبرادم  یاهنیبرودزا  یرادهگنو  سیورس  ، ینابیتشپ مالعتسا  یرازگرب  هب  تبسندرادرظنرد  ناتسا  یلم  کناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا  مالعتسا  یتسویپ  کرادماب  قباطمدوخ  ششوپ 

1101003340000079 زاین :  هرامش 
ناریا یلم  کناب  یرایتخب  لاحمراهچ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هبعش 37 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ششوپ تحت  بعش  هتسبرادم  یاهنیبرودزا  یرادهگنو  سیورس  ، ینابیتشپ مالعتسا  یرازگرب  هب  تبسندرادرظنرد  بو  ناتسا چ  یلم  کناب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مالعتسا طیارشاب  قباطمامتحددرگ  یراذگراب  هناماسردو  هیهتدیاب  هک  یتادنتسمو  مالعتسارد  تکرش  هوحن.دنک  مادقا  ، مالعتسا یتسویپ  کرادماب  قباطمدوخ 

.دشاب

8817715141 یتسپ :  دک  مرحم ،  نادیم 12  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32225116-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32240164-038 :: 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

بعش بعش هتسبرادم   هتسبرادم یاهنیبرودزا   یاهنیبرودزا یرادهگنو   یرادهگنو سیورس   سیورس ،، ینابیتشپ ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  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 13 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975433 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001174000003 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ کرادم  رد  مالعتسا  مرف  رد  هدش  جرد  تاصخشم  قبط  تمیق  داهنشیپ  - 

.ددرگ لاسرا  سامت  هرامش  سردآ و  - ءاضما - رهم
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالقا دروآرب  مرف  رد  هدش  جرد  تاصخشم  قبط  تمیق  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ لاسرا  ءاضما و  رهم و  دادرارق  هنومن 

7514669671 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  - تالیش نامتخاس   - یناقلاط راولب   - رهشوب رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33341180-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331038-077 :: 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

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975438 :: 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
1101001418000155 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 : 
1401/09/08 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

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 113113

مالیا مالیا ناتسا   ناتسا یایا   هداج   هداج لقنو   لقنو لمحو   لمحو یرادهار   یرادهار تارادا   تارادا هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود ینابیتشپو   ینابیتشپو یرادهگن   یرادهگن  ، ، سیورس سیورس ناونع : : ناونع 1141 14

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیزراک ریق و  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  رد  لماک  تاصخشم  اب  تساوخرد  تسیل  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093416000019 زاین :  هرامش 
نیزراک ریق و  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MOBOTIX یتراجت مان   M12 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
نیزراکوریق رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7476118139 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  یبونج -  ناوضر  نابایخ  ع - )  ) یلع ماما  راولب  ریق -  نیزراکوریق ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5452178-071  ، 54527249-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54524970-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ - فیدر تسویپ 14  لیاف  قبط  زاین  دروم  لیاسو  تاصخشم و  - هباشم دک  ناریا   0 مزال لیاسو  ریوصت و  طبض  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- تسا یمازلا  زیر  تروصب  فیدر  قبط 14  روتکاف 

1101004366000075 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

دنیارف زیرفا  هدننک  هضرع  عجرم   POLYCOM یتراجت مان   RSS2000 لدم هتسب  رادم  نیبرود  لاتیجید  ریواصت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

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

هدنشورف هدهع  رب  لمح  هنیزه  - الاک لیوحت  زا  سپ  زور  تخادرپ 60   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916978477 یتسپ :  دک  رنهاب ،  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37240171-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37254750-035 :: 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

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ ردرد   لماک   لماک تاصخشم   تاصخشم اباب   تساوخرد   تساوخرد تسیل   تسیل تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 115115

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود لاتیجید   لاتیجید ریواصت   ریواصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1161 16
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مق ناتسا  یتشهب  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا زاین  دروم  تسویپ  هب  ینف  تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090625000167 زاین :  هرامش 

مق یتشهبدیهشینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نیما عماج  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   MC ELECTRONICS یتراجت مان   ZVC لدم هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ مالعتسا  همیمض  روتکاف  شیپ  دشاب و  یم  یدقن  تخادرپ  دهعت  دوش و  یراذگ  تمیق  تسویپ  هب  ینف  تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719964797 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ناتسرامیب  ناگدازآ -  نادیم  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36122880-025  ، 36122000-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36122855-025 :: 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

ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5976444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراهو نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005691000140 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تعنص اند  هدننک  هضرع  عجرم   GRUNDIG یتراجت مان   GCI-F0576TH لدم هکبش  تحت  تلوب  ینوریب  تباث  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یموب  هدننک  نیماتاب  دیرخ  تیولواودیامن  مادقا  تسویپ  تسیل  قبط  هدننک  نیماتدشابیم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6165813343 یتسپ :  دک  زاوها ،  یللملا  نیب  هاگدورف  نارادساپ  راولب  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34434514-061  ، 34434606-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434606-061 :: 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

تسا تسا زاین   زاین دروم   دروم تسویپ   تسویپ هبهب   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1171 17

دراهو دراهو نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 118118

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا باسح  اصافم  هئِارا  نمض  رد  مالعتسا  رد  تسویپ  طیارش  اب  قباطم  هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هارو  بصن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم

1101001564000051 زاین :  هرامش 
درکرهش هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اوآ کین  نارهت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   SNC-DF85P لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  باسح  اصافم  هئِارا  نمض  رد  مالعتسا  رد  تسویپ  طیارش  اب  قباطم  هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هارو  بصن  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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976521 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . هباشم دک  ناریا   . تسویپ دادرارق  سیون و  شیپ  قبط  گولانآ  نیبرود  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003198000012 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

رورس 25 دادعت : 
1401/09/11 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا   . تسویپ دادرارق  سیون و  شیپ  قبط  گولانآ  نیبرود  یرادهگن  سیورس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3813776599 یتسپ :  دک  اروش ،  نادیم  زا  دعب  هر - )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33881286-086  ، 32217201-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32217201-086 :: 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 یمازلا   یمازلا باسح   باسح اصافم   اصافم هئِارا   هئِارا نمض   نمض ردرد   مالعتسا   مالعتسا ردرد   تسویپ   تسویپ طیارش   طیارش اباب   قباطم   قباطم هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1191 19

گولانآ گولانآ نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 120120

(( دشدش دهاوخن   دهاوخن هداد   هداد رثا   رثا بیترت   بیترت یرادرهش   یرادرهش رظن   رظن دروم   دروم تاصخشم   تاصخشم زازا   ریغ   ریغ تاداهنشیپ   تاداهنشیپ هبهب   تسویپ ( ( تسویپ حرش   حرش هبهب   ناونع : : ناونع 12 112 1
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رهشمالسا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976698 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یرادرهش  رظن  دروم  تاصخشم  زا  ریغ  تاداهنشیپ  هب  تسویپ ( حرش  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090320000068 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رهشمالسا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
راشای نما  ناروآ  نف  هدنزاس  عجرم   UNV یتراجت مان   IPC3614SR3-DPF28-M لدم لسکیپاگم  ماد 4  یفقس  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

راشای نما  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
روشک راشای  نما  ناروآ  نف  هدنزاس  عجرم   UNV یتراجت مان   IPC2124SR3-ADPF40M-F لدم لسکیپاگم  تلاب 4  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

راشای نما  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
نارظان نابدید  هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  دنمشوه  نارظان  نابدید  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   Cisco SG 350 لدم  Port 28 هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 

زربلا دنمشوه 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
UNIVIEW هدنزاس عجرم   UNV یتراجت مان  یا  هقلح  هبعج 1   PVC شکور سنج   m 305 لوط  CAB-LC3100A-IN لدم  CAT6-UTP هکبش لباک  الاک :  مان 

راشای نما  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 
هقلح ( لور )1200 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک  ویو  ین  وی  هدنزاس  عجرم   UNV یتراجت مان   IPC2128SR3-DPF40 لدم لسکیپاگم  تلاب 8  یراوید  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

راشای نما  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
ین وی  هدنزاس  عجرم   UNV یتراجت مان   NVR302-16E-B لدم  TB 20 تیفرظ  hdmi یجورخ لاناک و  هکبش 16  تحت  ریوصت  توص و  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

راشای نما  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ویو 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
ین وی  هدنزاس  عجرم   UNV یتراجت مان   NVR302-32S لدم  TB 20 تیفرظ  hdmi یجورخ لاناک و  هکبش 32  تحت  ریوصت  توص و  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

راشای نما  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ویو 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
نف هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک   WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WD یتراجت مان   TB 4 تیفرظ هنایار   WD40PURX کسید دراه  الاک :  مان 

راشای نما  ناروآ 
ددع 6 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
اناداپسا راتخاس  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   270x181x44 mm زیاس  SAE-PE890F-DGM لدم  poe یتعنص هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

اناداپسا راتخاس  دنمشوه  هدنزاس  عجرم 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ندرکن یراذگراب  تروص  رد  دشاب  هرامش 95100 هب  هدش  pdf یاهب مالعتسا  نتم  رد  هدش  دیق  تاصخشم  قباطمانیع  دیاب  یداهنشیپ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یرادرهش  رظن  دروم  تاصخشم  زا  ریغ  تاداهنشیپ  هب  دوب ( دهاوخ  داهنشیپ  در  هلزنم  هب  هدنشورف  طسوت  هدش   pdf مالعتسا

3313778468 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  یزکرم  نامتخاس  ، مظاک یسوم  ماما  نابایخ  شبن  ، جیسب راولب  ، رهشمالسا رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

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 " ) " ) 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 " ) " ) 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

56344010-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56344010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5975465 شیاپ  نیبرود  بصن  هحفص 35)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ود5976208 سوتنپ و  روتینام  لرتنک  تومیر  +  C185VD55-PN لدم سوتنپ  لاو  وئدیو  روتینام 
هعومجم لک  یزادنا  هار  بصن و  هارمهب  ( ir contorol  ) یمشچ نیبرود  ددع 

هحفص 35) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) accessaccess  " " 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

5975833FTTH یرون ربیفویسپ  ویتکا و  هکبش  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  هحفص 12)یحارط ،  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دتیمیل5975282 لدم 1642  هتسب  رادم  نیبرود  ردروکر  هاگتسدکی  هحفص 83)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) wimwim  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روشک یتایلام  روما  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 10 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5975878 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  یتاسیسات  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000385 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

سراپ ناینب  دابآ  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم   WIM یتراجت مان   MC8 لدم یتسد  یسنارت  شوج  هطقن  یراکشوج  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

: نفلت .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنوثایغ 09122462168 یاقآ  39903946

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903946-021  ، 39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

wim :: 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

تساوخرد5975878 قباطم  یتاسیسات  هحفص 92)تازیهجت  )  w imwim

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

5976268 - هدننار اب  وردوخ  هراجا  روحم - ( WIM  ) تکرح لاح  رد  نیزوت  هناماس  یرادهگن  اقترا و  ریمعت 
یزاسزاب 4 ردیرگ -  هاگتسد  کی  دیرخ   - وهکب لیب  هاتسد  ود  دیرخ  یرتم - کی  هلول  دیرخ 

یزاسهار تالآ  نیشام  هاگتسد 

هحفص 15) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم یتاسیسات   یتاسیسات تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 122122

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   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

امنهار5975222 ولبات  یتوص و  متسیس  قیرح  مالعا  هدنامیقاب  تازیهجت  هحفص 9)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5975292 مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  هحفص 9)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتسویپ5976331 طارشو  تاصخشم  قبط  قیرح  نالعا  هاگتسد  یزادنا  هارو  بصن  ، هحفص 45)دیرخ قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یدود5976662 یترارح و  هحفص 45)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتیزوپمک5976681 هحفص 35)لناپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تلو5976755 ولیک  تسپ 63 و 230  رابنا و  قیرح  مالعا  متسیس  هرواشم  هحفص 45)تامدخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ریذپ5976938 سردآ  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  هحفص 9)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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 " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رهشوب ناتسا  یاههاگدورف  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 13 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد مالعتسا  یاهمرف  یرازگراب  ندومن و  لیمکت  دشابیم .  تسویپ  لیاف  هب  زاین  دروم  ینف  تاصخشم  لرتنک .  سسکا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  هناماس 

1101004199000047 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دیون تعنص  ملع و  یرتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم  تعنص  ملع و  یتراجت  مان   ATM Reader لدم  ATM هاگتسد کقاتا  برد  لرتنک  هژیو  ناوخ  تراک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دامن لصاح  سامت  هرامش 09177735092  هب  یروصنم  یاقا  اب  لاوس  هنوگ  ره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515675531 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  هاگدورف  لک  هرادا  اضر  ماما  خ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33333291-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333291-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5976048ATM هاگتسد کقاتا  برد  لرتنک  هژیو  ناوخ  هحفص 94)تراک  سسکا  ( سسکا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ATMATM  هاگتسد هاگتسد کقاتا   کقاتا برد   برد لرتنک   لرتنک هژیو   هژیو ناوخ   ناوخ تراک   تراک ناونع : : ناونع 123123

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975340 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرک یرادهار  ددرت  نوناق  نامتخاس  تهج  تسویپ  دروآرب  ینف و  تاصخشم  قبط  تیلپسا  تکاد  تیلپسا و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001551000052 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
روشک  BTU 18000 تیفرظ تعنص  رهم  رتاس  هدننک  هضرع  عجرم   YURAMA یتراجت مان   YXS-18HR لدم مرگ  درس و  یراوید  تیلپسا  یزاگ  رلوک  الاک :  مان 

ناریا هدنزاس 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
روشک  BTU 24000 تیفرظ تعنص  رهم  رتاس  هدننک  هضرع  عجرم   YURAMA یتراجت مان   YXS-24HR لدم مرگ  درس و  یراوید  تیلپسا  یزاگ  رلوک  الاک :  مان 

ناریا هدنزاس 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ایوپ  یراس  هدنزاس  عجرم  ایوپ  یراس  یتراجت  مان   Btu 48000 تیفرظ  SDS48 لدم یشیامرگ  یشیامرس و  تیلپسا  تکاد  یزاگ  رلوک  الاک :  مان 

ایوپ یراس  هدننک 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
دیما تعنص  هیوهت  هدننک  هضرع  عجرم   TSO یتراجت مان   Btu 42000 تیفرظ  TSLMD-H42/4 لدم زافکت  تیلپسا  تکاد  یزاگ  رلوک  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک   ، 7618437417 یتسپدک :  رجف   یشزرو  هاگشاب  یوربور  نهآهار - لپ  زا  دعب  یمالسا - یروهمج  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7618437417

32614794-034  ، 32613797-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32614793-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیلپسا تیلپسا تکاد   تکاد وو   تیلپسا   تیلپسا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 124124

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 " ) " ) 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

یبونج ناسارخ  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/95 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش جنپ  زور   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یبونج ناسارخ  یاوآ   ْ :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 13   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976898 :: هرازه هرازه تعاس 8/30دکدک    - 1401/09/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج ناسارخ  ناتسا  رد  دنزگ )  ) هشیپرس هیدسا  روحم  هناخرادهار  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج  ناسارخ  ناتسا  رد  یزرم  هنایاپ  یاهاضف  یرادهگن  تفاظن و  تامدخ  روما  یراذگاو  هصقانم  دیدجت 

لک  هرادا  یزکرم  ددرت  نوناق  نامتخاس  تهج  هرفن  روسناسآ 8  هاگتسد  کی  ربدراکنآرب و  روسناسآ  هاگتسد  کی  یزادناهار  و  بصن ، ، لمح هیهت 
نادنبهن ناتسرهش  یعرف  ییاتسور و  یاهروحم  لیس  پیچ  تایلمع  یارجا 

راک ماجنا  ینمیا  تیحالص  ربتعم  یهاوگ  یاراد  یربارت و  هار و  هتشر  هبتر 5  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یبونج  ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: سردآ سردآ
9712822115 یتسپدک : 

9-32342137-056 :: نفلت :: htt://khorasan- south.mmto.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تیلپسا5975340 تکاد  تیلپسا و  هحفص 18)دیرخ  ددرت  ( ددرت

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

5976898- یزرم هنایاپ  یاهاضف  یرادهگن  تفاظن و  تامدخ  روما  یراذگاو  روحم -  هناخرادهار  ثادحا 
لیس پیچ  تایلمع  یارجا  ربدراکنآرب  - روسناسآ  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  و  بصن ، ، لمح هیهت 

یعرف ییاتسور و  یاهروحم 

هحفص 18) ددرت  ( ددرت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

کیکی یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن ، ، بصن ،، لمح لمح هیهت   هیهت -- یزرم یزرم هنایاپ   هنایاپ یاهاضف   یاهاضف یرادهگن   یرادهگن وو   تفاظن   تفاظن تامدخ   تامدخ روما   روما یراذگاو   یراذگاو روحم -  -  روحم هناخرادهار   هناخرادهار ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع
یعرف یعرف وو   ییاتسور   ییاتسور یاهروحم   یاهروحم لیس   لیس پیچ   پیچ تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ربدراکنآرب   - - ربدراکنآرب روسناسآ   روسناسآ هاگتسد   هاگتسد
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لیبدرا ناتسا  زاگ  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 07 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5975254 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - ورشیپ ددع  راشف 10 تحت  یردوپ  یمرگولیک  50 لوسپک - ددع 100 یمرگولیک لوسپک 12 - ددع 60 دادعت هب  -co2 یمرگولیک لوسپک 6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هباشم  دکناریا 

1101091432000198 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یدیلوت ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 12 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   A-12 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
دنزام ناراب  یناشن  شتآ  لوسپک 

ردنلیس 100 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

یدیلوت ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 6 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-6 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
دنزام ناراب  یناشن  شتآ  لوسپک 

ردنلیس 60 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

هتسارآ ماف  کین  هدننک  هضرع  عجرم   YANTAI یتراجت مان   FM200 لدم  Lit 150 تیفرظ یدالوف  یناشن  شتآ  یلاخ  لوسپک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دکناریا   - ورشیپ ددع  راشف 10 تحت  یردوپ  یمرگولیک  50 لوسپک - ددع 100 یمرگولیک لوسپک 12 - ددع 60 دادعت هب  -co2 یمرگولیک لوسپک 6  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا

5611581334 یتسپ :  دک  ناسانشراک ،  یرادا  کرهش  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33743880-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33743781-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - ورشیپ ورشیپ ددع   ددع 1010 راشف   راشف تحت   تحت یردوپ   یردوپ یمرگولیک   یمرگولیک 5050 لوسپک لوسپک -- ددع ددع 100100 یمرگولیک یمرگولیک 1212 لوسپک   لوسپک -- ددع ددع 6060 دادعت دادعت هبهب   -- co2co2 یمرگولیک یمرگولیک 66 لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع
.تسا .تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا
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ع)  ) نیسح ماما  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   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975754 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه   EF-36 لدم رورس  قاتا  تهج  گنر  زبس  یناشن  شتآ  لوسپک 

1101092650000010 زاین :  هرامش 
یعامتجا نیمات  نامزاس  زاوها  ع   نیسح   ماما  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 

لوسپک یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 1 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-1 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
دنزام ناراب  یناشن  شتآ 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه   EF-36 لدم رورس  قاتا  تهج  گنر  زبس  یناشن  شتآ  لوسپک 

6144934463 یتسپ :  دک  یرتم ،  شبن 60  یبونج  شورس  نابایخ  یاهتنا  رایاشخ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33795398-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33795398-061 :: 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

امنهار5975222 ولبات  یتوص و  متسیس  قیرح  مالعا  هدنامیقاب  تازیهجت  هحفص 9)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یمرگولیک5975254 50 لوسپک - ددع 100 یمرگولیک لوسپک 12 - ددع 60 دادعت هب  -co2 یمرگولیک لوسپک 6
.تسا هباشم  دکناریا   - ورشیپ ددع  راشف 10 تحت  یردوپ 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح

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

قیرح5975292 مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  هحفص 9)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5975754EF-36 لدم رورس  قاتا  تهج  گنر  زبس  یناشن  شتآ  لوسپک  دشاب  یم  هباشم  دکناریا 
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح

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

نا5975904 یفرصم  مالقا  هفاضا  هبزاین  دروم  یاهروتکتد  بصن  یشک  لباکاباتز  قیرح  نالعا  متسیس 
دحاو دحاورهرد 5 لیوحتو  یزادنا  هار 

هحفص 45) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5975979 نالعا  متسیس  یناسرزورهب  یزادنا و  هار  بصن ، هحفص 9)هیهت ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

یمیم هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه   EF-36EF-36 لدم   لدم رورس   رورس قاتا   قاتا تهج   تهج گنر   گنر زبس   زبس یناشن   یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع
دشاب دشاب
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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

5976274( رورس قاتا  تهج  قیرح  دض  گنر   ) رورس قاتا  یزاسریز  اب  زوسن  گنر  یارجا  هحفص 45)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتسویپ5976331 طارشو  تاصخشم  قبط  قیرح  نالعا  هاگتسد  یزادنا  هارو  بصن  ، هحفص 45)دیرخ قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یدود5976662 یترارح و  هحفص 45)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتیزوپمک5976681 هحفص 35)لناپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5976700 " یرهطم هبعش  نامتخاس  قیرح "  ءافطا  متسیس  نیمات  تمیق  هحفص 45)مالعتسا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تلو5976755 ولیک  تسپ 63 و 230  رابنا و  قیرح  مالعا  متسیس  هرواشم  هحفص 45)تامدخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5976780 نالعا  متسیس  یرادهگن  هحفص 9)تاریمعت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ریذپ5976938 سردآ  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  هحفص 9)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاسیسات5976786 زا  یکی  کینورتکلا  تظافح  متسیس  هحفص 18)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زاگ5976900 تکرش  یرادا  نکاما  اههاگتسیا و  کینورتکلا  تظافح  یاهمتسیس  یارجا  هحفص 18)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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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 یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  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   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5975452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  یناشن و ...  شتآ  لمح  لباق   ground monitor تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002551 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   CQR هدنزاس عجرم   SPC-ET Beam Detector لدم دود  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا  یاه  هناماس 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  تیولا  . 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  حرش  الاک ، نیمات  یانبم  تسا و  هباشم  دک  ناریا  . 2

الاک دات  زا  سپ  زور  رثکادح 60  یلام  هیوست  . 3
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دنشاب ، هتشادن  تسویپ  تروص  هب  یلام و ...  ینف و  داهنشیپ  هک  یدراوم  هب  . 4

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

71095055-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: 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

تسویپ5975452 حرش  قبط  یناشن و ...  شتآ  لمح  لباق   ground monitor(100 هحفص روتکتد  ( روتکتد

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

نا5975904 یفرصم  مالقا  هفاضا  هبزاین  دروم  یاهروتکتد  بصن  یشک  لباکاباتز  قیرح  نالعا  متسیس 
دحاو دحاورهرد 5 لیوحتو  یزادنا  هار 

هحفص 45) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یدود5976662 یترارح و  هحفص 45)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ص)5975310  ) مرکا یبن  ترضح  ناتسرامیب  یا  هشیش  کیتاموتا  یاه  برد  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 80) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط وو ...  ...  یناشن   یناشن شتآ   شتآ لمح   لمح لباق   لباق   ground monitorground monitor ناونع : : ناونع 128128

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5975243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Sony 64GB S×S-1 G1B ینوس هظفاح  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تساوخرد قبط  نیبرود  فیک  و 

1201004010000265 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 

Sony 64GB S×S-1 G1B ینوس هظفاح  تراک  - 
تساوخرد قبط  نیبرود  فیک  و 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
شرافس  1 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ماجنا ، الاک لیوحت  زا  سپ  هام  کی  قوف  غلبم  هیوست  هدوب و  هدنشورف  هدهع  هب  ...و  لقن  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  .تسیمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  ماجنا  نامزاس  نیا  ناسانشراک  یبتک  دات  روکذم و  تادهعت 

1135931496 یتسپ :  دک  هرامش 213 ،  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64464220-021  ، 64463819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736986-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تساوخرد تساوخرد قبط   قبط نیبرود   نیبرود فیک   فیک وو     Sony 64GB S×S- 1  G1BSony 64GB S×S- 1  G1B ینوس   ینوس هظفاح   هظفاح تراک   تراک ناونع : : ناونع 129129
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5976116 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 / HP V 285W لدم تیاباگیگ  یرومم 16 شلف  ددع / ینوس 12  کرام  هقیقد  رد 60  mine DV مک یدنه  نیبروذ  ملیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب 

1101094897002496 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

ناتساب روشنم  زارف  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان  هقیقد  تیفرظ 90   DVM-60 لدم یرادربملیف  نیبرود  ماخ  ملیف  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
سای رتسگ  منبش  یناگرزاب  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   V لدم  GB 16 تیفرظ  USB یرومم شلف  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ ناتسرامیب رابنا  برد  لیوحت  یراک /  زور  هیوست 20  دریذپ / ماجنا  زاین  یلک  حرش  رد  هدش  جرد  تاصخشم  اب  قباطم  روتکاف  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه 

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032165-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 / / HP V 285WHP V 285W  لدم لدم تیاباگیگ   تیاباگیگ 1616 یرومم   یرومم شلف   شلف ددع / / ددع   1212 ینوس   ینوس کرام   کرام هقیقد   هقیقد 6060 ردرد     mine DVmine DV  مکمک یدنه   یدنه نیبرود   نیبرود ملیف   ملیف ناونع : : ناونع 130130

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 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

5976510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تسیل  اب  قباطم  یریوصت  یتوص و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دنشاب تفن  ترازو   AVL وضع دیاب  هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش 
1101091592000976 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
روپ هایس  نسح  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ   SONY یتراجت مان   ALPHA لدم یلاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب تسویپ  تسیل  اب  قباطم  مالقا ,  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  ظاحل  زا  دیاب  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  .دنشاب  تفن  ترازو   AVL وضع دیاب  هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش 

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

31444442-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: 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

تساوخرد5975243 قبط  نیبرود  فیک  ینوس Sony 64GB S×S-1 G1B و  هظفاح  هحفص 18)تراک  نیبرود  ( نیبرود

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

دتیمیل5975282 لدم 1642  هتسب  رادم  نیبرود  ردروکر  هاگتسدکی  هحفص 83)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بعش5975352 هتسبرادم  یاهنیبرودزا  یرادهگنو  سیورس  ، هحفص 83)ینابیتشپ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5975433 نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  ، هحفص 83)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هداج5975438 لقنو  لمحو  یرادهار  تارادا  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپو  یرادهگن   ، سیورس
مالیا ناتسا  یا 

هحفص 83) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دشاب5975446 یم  تسویپ  رد  لماک  تاصخشم  اب  تساوخرد  تسیل  تسا  هباشم  دک  هحفص 83)ناریا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5975465 شیاپ  نیبرود  بصن  هحفص 35)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یریوصت یریوصت وو   یتوص   یتوص تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 131131

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

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

زا 133 ھحفص 103 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sumqrk8vvkrze?user=37505&ntc=5976510
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5976510?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

هتسب5975809 رادم  نیبرود  لاتیجید  ریواصت  طبض  هحفص 83)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرومم5976116 شلف  ددع / ینوس 12  کرام  هقیقد  رد 60  mine DV مک یدنه  نیبرود  ملیف 
 / HP V 285W لدم تیاباگیگ  16

هحفص 18) نیبرود  ( نیبرود

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

تسا5976168 زاین  دروم  تسویپ  هب  ینف  تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  هحفص 83)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ود5976208 سوتنپ و  روتینام  لرتنک  تومیر  +  C185VD55-PN لدم سوتنپ  لاو  وئدیو  روتینام 
هعومجم لک  یزادنا  هار  بصن و  هارمهب  ( ir contorol  ) یمشچ نیبرود  ددع 

هحفص 35) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دراهو5976444 هحفص 83)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نمض5976476 رد  مالعتسا  رد  تسویپ  طیارش  اب  قباطم  هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هارو  بصن  دیرخ 
دشابیم یمازلا  باسح  اصافم  هئِارا 

هحفص 83) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5976510 یتوص و  هحفص 18)تازیهجت  نیبرود  ( نیبرود

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

گولانآ5976521 نیبرود  یرادهگن  هحفص 83)سیورس و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هب5976595 یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  لیوحت 20  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
تاقلعتم هیاپ  هارمه 

هحفص 15) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هداد5976698 رثا  بیترت  یرادرهش  رظن  دروم  تاصخشم  زا  ریغ  تاداهنشیپ  هب  تسویپ ( حرش  هب 
( دش دهاوخن 

هحفص 83) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سرا یتعنص  یراجت - دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5975697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت تاصخشم  قبط  زاس  هریخذ  کسید و  دراه  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091750000218 زاین :  هرامش 

سرا یتعنص  یراجت  دازآ  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
سیمارپ یتراجت  مان   VTrak M610p لدم  TB 16 تیفرظ  SCSI U320 لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   2300FC MSA controller لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هاگتسد کی   ORICO OS400 مر گیگ  اب 4  ینیس  هکبش 4  تحت  زاس  هریخذ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع راهچ  تیابارت  تیفرظ 12   RED Plus لدم لاتیجید  نرتسو  لانرتنیا  کسید  دراه  - 

یهلا ضیف  هرامش 09144925578  اب  لاوس  تروص  رد 

5441733571 یتسپ :  دک  سرا ،  دازآ  هقطنم  نامزاس  یرادا  تیاس  افلج - سرا - دازآ  هقطنم  افلج ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3135-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42024949-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامزاس عبات  نیماس  نیچ  هب  رثوک  ییاذغ  عیانص  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
رثوک یداصتقا 

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناسارخ هژیو  سدق   :: عبنم :: 1401/09/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976624 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 رد  هدش  دیلوت  هلف  بر  نت  رادقم 500  یزاس  هریخذ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط 5 کالپ 274  یضردیس 38 ، دهشم ، : سردآ هب  نیماس  نیچ  هب  رثوک  ییاذغ  عیانص  تکرش  نامتخاس  یداهنشیپ : یاهتمیق  لاسرا   :: سردآ سردآ

یدمحمروپ یاقآ   09154207404 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاحیضوت تاحیضوت تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط زاس   زاس هریخذ   هریخذ وو   کسید   کسید دراه   دراه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 132132

هلف هلف بربر   نتنت     500500 رادقم   رادقم یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 133133

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

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

2001093984000035 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا )  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم   ) تاعالطا یزاس  هریخذ  تازیهجت  دیرخ  یفیک  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

زاگ تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نارمچ  دیهش  نامیلسدجسم خ  ناتسزوخ   ، 6491641113 یتسپ :  دک  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
قاتا ب 14 تاصقانم  نویسیمک  یزکرم  نامتخاس  نامیلسدجسم 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 134134

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  قبط  رمحا (  لاله  تیعمج  زاین  دروم  ،  HP رورس مر  جیروتسا EMC و  دراه  تازیهجت  دیرخ  زا  تسا  ترابع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005014000061 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
رازفا هنایار  حاتفم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   EMC یتراجت مان   D3-2S12FXL-3200U لدم  TB 3/2 تیفرظ  internal کسید دراه  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

روشک  HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2666-815100-B21 HPE  ) لدم  GB 32 تیفرظ رورس  لانرتنیا  مر  الاک :  مان 
شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس 

ددع 60 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DELL EMC هدنزاس عجرم   DELL EMC یتراجت مان  هنایار  یزاس  هریخذ  دربراک   D4-2S10-1800 کسید دراه  الاک :  مان 
زیراک هدیا  نف و 
ددع 27 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد.دشاب  یم  هرامش 1 تسویپ  تسیل  ینف  تاصخشم  قبط  تساوخرد  دروم  یاه  تراپ  اذل  دشاب  یم  هباشم  هدش  هدافتسا  یاهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرفب لصاح  سامت  هداز  فلخ  سدنهم  یاقآ  هارمه 09193708575  نفلت  هرامش  میقتسم 02185632590 و  نفلت  هرامش  اب  رتشیب  ینف  تاعالطا  هب  زاین 

1517813511 یتسپ :  دک  حلص ،  نامتخاس  هرامش 1362  دامادریم  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85632063-021  ، 88201000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88662626-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش5975581 لانیمرت  هعطق  تکارب  زاس -  هریخذ  هاگتسد  هظفحم  مر -  یلومعم -  کسید  دراه  : 
هنایار

هحفص 53) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تاحیضوت5975697 تاصخشم  قبط  زاس  هریخذ  کسید و  دراه  هحفص 104)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هلف5976624 بر  نت  رادقم 500  یزاس  هحفص 104)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تاعالطا5976630 یزاس  هریخذ  تازیهجت  هحفص 104)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

5976769HP رورس مر  جیروتسا EMC و  دراه  تازیهجت  دیرخ  زا  تسا  هحفص 104)ترابع  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

HPHP  رورس رورس مرمر   وو     EMCEMC  جیروتسا جیروتسا دراه   دراه تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ زازا   تسا   تسا ترابع   ترابع ناونع : : ناونع 135135
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکینورتکلا5975803 دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 80) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  " " 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

دتیمیل5975282 لدم 1642  هتسب  رادم  نیبرود  ردروکر  هاگتسدکی  هحفص 83)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ع)  ) نیسح ماما  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 12 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تهج هعجارم  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا  یتایلمع  همانرب  لمعلاروتسد  همانشخب  قبط  یشک ) لباک   ) رورس قرب  قاتا  یزاسادج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  لحم  زا  دیدزاب 

1101092650000011 زاین :  هرامش 
یعامتجا نیمات  نامزاس  زاوها  ع   نیسح   ماما  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 

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

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

لحم زا  دیدزاب  تهج  هعجارم  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا  یتایلمع  همانرب  لمعلاروتسد  همانشخب  قبط  یشک ) لباک   ) رورس قرب  قاتا  یزاسادج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  خرن  مالعا  زا  لبق 

6144934463 یتسپ :  دک  یرتم ،  شبن 60  یبونج  شورس  نابایخ  یاهتنا  رایاشخ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33795398-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33795398-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تهج تهج هعجارم   هعجارم رورس   رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا یتایلمع   یتایلمع همانرب   همانرب لمعلاروتسد   لمعلاروتسد همانشخب   همانشخب قبط   قبط یشک ) ) یشک لباک   لباک  ) ) رورس رورس قرب   قرب قاتا   قاتا یزاسادج   یزاسادج ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا لحم   لحم زازا   دیدزاب   دیدزاب

136136
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  ریاشع  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5976078 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دقن تروص  هب   HP Proliant DL380 Generation 10 Server رورس هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000122000048 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  ریاشع  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سراپ راگن  هشیدنا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL580G5 X7460 4P 16G AP SVR لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  تاعالاطا  هیلک 

دیئامرف لصاح  سامت  یلا 04433447552  هرامش 5 اب  کیتامروفنا )  ) نالیم یکورب  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج 

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  ریاشع  روما  لک  هرادا  یناگرزاب  قاتا  بنج  مانمگ  نازابرس  نابایخ  هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5715853131

33447552-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33470321-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دقن دقن تروص   تروص هبهب     HP Proliant DL380 Generation 10  ServerHP Proliant DL380 Generation 10  Server  رورس رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 137137
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تخاسریز تاطابترا  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   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5976104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط   K هشیر ینابزیم  تهج   440Dell poweredge رورس هاگتسد  دیرخ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001735 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS-459MP لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب 88115345 لاوس  هنوگ  ره  تهج  * تسیمازلا ینف  تاصخشم  لماک  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هئارا.تسویپ  حرش  هب  الاک.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم  ندش  هدنرب  تروص  رد  * دامرف لصاح  سامت  این  نیگرگ  یاقآ 

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

88111-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشناریا ناریا  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 13 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976153 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یچولبریما 09215138343 .دوش یرازگ  تمیق  هطوبرم  تسویپ  قبط  --- hp-dl380-gen10 رورس.دشاب یم  ههامود  تخادرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092984000023 زاین :  هرامش 

رهشناریا ناریا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  یروهمج  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL 380G7 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9914665466 یتسپ :  دک  ناریا ،  ناتسرامیب  روپمب - هداج   4 رتمولیک رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37212461-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37212461-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   KK هشیر   هشیر ینابزیم   ینابزیم تهج   تهج   440440 Dell poweredgeDell poweredge رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد دیرخ  33   دیرخ ناونع : : ناونع 138138

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 139139
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هاشنامرک ناتسا  یناقلاط  هلا  تیآ  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرطاخ 09182246040 سدنهم  سانشراک  دات  اب  تسویپ  کرادم  قبط  رورس  تاقلعتم  تازیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030095000575 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یناقلاط  هلا  تیا  ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یرطاخ 09182246040 سدنهم  سانشراک  دات  اب  تسویپ  کرادم  قبط  رورس  تاقلعتم  تازیهجت و  - 

هدنشورف هدهع  هب  لیوحت  هنیزه  ههام  تخادرپ 3 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

تسویپ طیارش  قبط   1 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرطاخ 09182246040 سدنهم  سانشراک  دات  اب  تسویپ  کرادم  قبط  رورس  تاقلعتم  تازیهجت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  هب  لیوحت  هنیزه  ههام  تخادرپ 3 

6715847167 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هلا  تیآ  ناتسرامیب  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38367984-083  ، 38367989-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38367989-083 :: 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

هکبش5975581 لانیمرت  هعطق  تکارب  زاس -  هریخذ  هاگتسد  هظفحم  مر -  یلومعم -  کسید  دراه  : 
هنایار

هحفص 53) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتایلمع5975674 همانرب  لمعلاروتسد  همانشخب  قبط  یشک ) لباک   ) رورس قرب  قاتا  یزاسادج 
دشاب یم  یمازلا  لحم  زا  دیدزاب  تهج  هعجارم  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا 

هحفص 108) رورس  ( رورس

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

5975754EF-36 لدم رورس  قاتا  تهج  گنر  زبس  یناشن  شتآ  لوسپک  دشاب  یم  هباشم  دکناریا 
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح

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

دقن5976078 تروص  هب   HP Proliant DL380 Generation 10 Server رورس هاگتسد  کی  هحفص 108)دیرخ  رورس  ( رورس

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

تاصخشم5976104 قبط   K هشیر ینابزیم  تهج   440Dell poweredge رورس هاگتسد  دیرخ 3 
تسویپ

هحفص 108) رورس  ( رورس

رورس رورس تاقلعتم   تاقلعتم وو   تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 140140
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هنایار5976153 هحفص 108)رورس  رورس  ( رورس

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

5976274( رورس قاتا  تهج  قیرح  دض  گنر   ) رورس قاتا  یزاسریز  اب  زوسن  گنر  یارجا  هحفص 45)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس5976501 تاقلعتم  هحفص 108)تازیهجت و  رورس  ( رورس

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

گولانآ5976521 نیبرود  یرادهگن  هحفص 83)سیورس و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5976769HP رورس مر  جیروتسا EMC و  دراه  تازیهجت  دیرخ  زا  تسا  هحفص 104)ترابع  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  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   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5975714 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  روسنس و ...  جنسزاگ 4  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002553 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زاگ عیانص  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   LMF یتراجت مان  یزاگ  تخوس  عیزوت  هاگیاج  رسنپسید   8FF15DN15 لدم  in 2\1 زیاس  CNG زاگ جنس  نایرج  الاک :  مان 

رهم
ددع 1 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  تیولا  . 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  حرش  الاک ، نیمات  یانبم  تسا و  هباشم  دک  ناریا  . 2

الاک دات  زا  سپ  زور  رثکادح 60  یلام  هیوست  . 3
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دنشاب ، هتشادن  تسویپ  تروص  هب  یلام و ...  ینف و  داهنشیپ  هک  یدراوم  هب  . 4

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

71095055-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط وو ...  ...  روسنس   روسنس   44 جنسزاگ   جنسزاگ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 141141
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5976072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل تاصخشم و  قبط  زکرم  یطیحم  یاه  مرالآ  عیمجت  لاقتنا و  دیدج و  تبوطر  امد و  یاهروسنس  ییامناج  یزاسهب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دادرارق بلاق  رد  تسویپ 

1101001022001736 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف تخادرپ.دامن  لصاح  سامت  یرادا  تقو  رد  هرامش 05136098888  اب  یبیبح  یاقآ  بانج  طوبرم  سانشراک  اب  رتشیب  عالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیروآ لمع  هب  دیدزاب  امازلا  راک  ماجنا  یگنوگچ  لحم و  زا  تمیق  هیارا  زا  لبق.دشاب  یم  ریذپ  ناکما  یعامتجا  نیمات  یاصافم  هیارا  تروص  رد  طقف 

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

36098888-051  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسیل تسیل وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط زکرم   زکرم یطیحم   یطیحم یاه   یاه مرالآ   مرالآ عیمجت   عیمجت وو   لاقتنا   لاقتنا وو   دیدج   دیدج تبوطر   تبوطر وو   امد   امد یاهروسنس   یاهروسنس ییامناج   ییامناج وو   یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع
دادرارق دادرارق بلاق   بلاق ردرد   تسویپ   تسویپ

142142
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رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5976410 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طقف / ههام ود  تخادرپ  / هدننک نیمات  اب  یربراب  هنیزه  / هباشم دک  ناریا  / تسویپ یاهتساوخرد  قبط  نغور  حطس  هدننک  لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش تسویپ  روتکافشیپ  ناتسزوخ / ناگدننک  نیمات 

1101095112000654 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

کدی اپیاس  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   KIA MOTORS هدنزاس عجرم  وتارس  زمرت  نغور  عافترا  حطس  لرتنک  هعطق  روسنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناگدننک نیمات  طقف  / ههام ود  تخادرپ  / هدننک نیمات  اب  یربراب  هنیزه  / هباشم دک  ناریا  / تسویپ یاهتساوخرد  قبط  نغور  حطس  هدننک  لرتنک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  روتکافشیپ  ناتسزوخ /

6155753658 یتسپ :  دک  رهشهام ،  یمیشورتپ  عیانص  ناتسرامیب  تثعب  کرهش  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52421023-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نغور نغور حطس   حطس هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 143143
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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   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5976439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( فیدر  22) یهاگشیامزآ لیاسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ مالعتسا  حرش  قبط  - ...) رلوم 2 رلیاگ  - 1

1101092372000468 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 : 
1401/09/22 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

هکبش5975642 تحت  یاهروسنس  هلاناک  تنام 32 کر  هحفص 53)هاگتسد  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تمیق5975661 یتسویپ  کرادم  زاین  یلک  حرش  اب  قباطم  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا  یریگتخوس  مالقا 
.دشابیم یمازلا  ینف  تاصخشم  ای  هنومن  هئارا  ددرگ  یراذگ 

هحفص 35) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5975714 حرش  قبط  روسنس و ...  جنسزاگ 4  هحفص 112)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

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

هکبش5975988 تحت  یاه  روسنس  هلاناک  تنام 32  کر  هحفص 53)هاگتسد  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یطیحم5976072 یاه  مرالآ  عیمجت  لاقتنا و  دیدج و  تبوطر  امد و  یاهروسنس  ییامناج  یزاسهب و 
دادرارق بلاق  رد  تسویپ  تسیل  تاصخشم و  قبط  زکرم 

هحفص 112) روسنس  ( روسنس

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

نغور5976410 حطس  هدننک  هحفص 112)لرتنک  روسنس  ( روسنس

(( تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا حرش   حرش قبط   قبط - ...) - ...) 22 رلوم   رلوم رلیاگ   رلیاگ - - 11 فیدر ) ) فیدر   2222 )) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ لیاسو   لیاسو ناونع : : ناونع 144144
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5976439( تسویپ مالعتسا  حرش  قبط  - ...) رلوم 2 رلیاگ  - 1 فیدر )  22) یهاگشیامزآ هحفص 112)لیاسو  روسنس  ( روسنس

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

یرزیل5976467 امد  روسنس  هحفص 45)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5976777FISCHER INSTRUMENT DEVICE(35 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

لنپ5976807 چیووس - جیگ -  - تاتسومرت نف - هحفص 35)روتومورتکلا - یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975663 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالقا هیلک  یارب  دحاو  تمیق  جرد  اب  تسویپ  گرب  رد  جردنم  تاصخشم  اب  زیربت  تفن  تکرش  یرتویپماک  مزاول  یتساوخرد  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روتکاف شیپ  یراذگراب  اب  هارمه 

1101092197000194 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   D LINK هدنزاس عجرم   D LINK یتراجت مان   KVM222 لدم تروپ  ود   KVM چیئوس الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تفن تکرش  یناگرزاب  رابنا  برد  الاک  لیوحت  الاک -  لیوحت  زا  دعب  زور  هیوست 30  ربتعم -  بسک  هناورپ  اب  یلم  تراک  یپک  ای  یمسر و  زوجم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب  تسویپ و  گرب  هدهاشم  هدننک -  نیمات  هدهعب  تریاغم  تروص  رد  تدوع  هنیزه  زیربت - 

دک هقطنم ،  یتفن  یاههدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  هار ) فصن   ) داهج نادیم  هب  هدیسرن  نمهب  نابایخ 22  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5173884717 یتسپ : 

34449021-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34444454-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالقا مالقا هیلک   هیلک یارب   یارب دحاو   دحاو تمیق   تمیق جرد   جرد اباب   تسویپ   تسویپ گرب   گرب ردرد   جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم اباب   زیربت   زیربت تفن   تفن تکرش   تکرش یرتویپماک   یرتویپماک مزاول   مزاول یتساوخرد   یتساوخرد مالقا   مالقا ناونع : : ناونع
روتکاف روتکاف شیپ   شیپ یراذگراب   یراذگراب اباب   هارمه   هارمه

145145
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مالیا هاگشناد   :: 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 08 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 4 روتالگر لیتسا  جیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع 2 لیدبت

1101000260000077 زاین :  هرامش 
مالیا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

لعشم سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MADAS یتراجت مان  زوسزاگ  لعشم   RAMPA8 لدم راشف  میظنت  چیئوس  رتلیف و  یقرب و  ریش  روتالگر و  هعومجم  الاک :  مان 
تسد 6 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یالاک لیوحتوداتزا  سپ  هام  کی  هجو  تخادرپدشابیم  هدنشورف  هدهعرب  یبناج  یاه  هنیزهریاسو  لمح  هیارک  دشابیم  هاگشناد  یزکرمرابناالاک  لیوحت  لحم 

ددرگیم تخادرپ  یتسویپ  تسیل  قبطوزایندروم 

6939177111 یتسپ :  دک  مالیا ،  هاگشناد  شهوژپ -  راولب  باجنگناب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

59241219-084  ، 32227010-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32227661-084 :: 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

هکبشود5975494 نیب  هکبش  لانگیس  شزادرپ  نما و  طابترا  متسیس  هحفص 19)سنسیال bpms و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اب5975663 تسویپ  گرب  رد  جردنم  تاصخشم  اب  زیربت  تفن  تکرش  یرتویپماک  مزاول  یتساوخرد  مالقا 
روتکاف شیپ  یراذگراب  اب  هارمه  مالقا  هیلک  یارب  دحاو  تمیق  جرد 

هحفص 116) چیئوس  ( چیئوس

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

زنیماک5975695 لزید  تعرس  هحفص 53)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5976034- دم لگنیس   SFP لوژام یسکلف -  سنج  قرب  هلول  - یراوید کر  لانرتنیا  - هکبش  اتید  چیئوس 
راددلیش  CAT 6 هکبش لباک  - یتارباخم لاقتنا  متسیس  ویدار  هنایار -  هکبش  رتور 

هحفص 53) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

راشف5976263 میظنت  چیئوس  رتلیف و  یقرب و  ریش  روتالگر و  هحفص 116)هعومجم  چیئوس  ( چیئوس

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

هداد5976698 رثا  بیترت  یرادرهش  رظن  دروم  تاصخشم  زا  ریغ  تاداهنشیپ  هب  تسویپ ( حرش  هب 
( دش دهاوخن 

هحفص 83) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

راشف راشف میظنت   میظنت چیئوس   چیئوس وو   رتلیف   رتلیف وو   یقرب   یقرب ریش   ریش وو   روتالگر   روتالگر هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 146146
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یعامتجا نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5975953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک نلاس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005797000217 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمأت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
متسیس دیون  زورفا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   KAYAK DD2 لدم یریوصت  یتوص و  رچوس  رسکیم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

بانب ناوخا  یودف  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یمرگولیک  یقلط  هتسب   m 30 لوط نفورکیم  لباک  الاک :  مان 
مرگولیک 1 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
ایاپ یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دنارگل  حرط   in 19 درادناتسا اب  تروپ  رواپ 8  لوژام  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

امنهر تعنص  نیون  هدننک  هضرع  عجرم   NASR یتراجت مان  ینف 8323955  هرامش   GM ویتوموکل هناورپ  لباک  یرن  شیف  الاک :  مان 
ددع 24 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
هداز میمت  ماهس  هدننک  هضرع  عجرم   SIERRA یتراجت مان   BX12 لدم هلاناک  شخپ 4  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

سراپ دیما  نازاس  رادم  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  دیما  نازاس  رادم  هدنزاس  عجرم   ADA لدم ادص  هدننک  عیزوت  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

فیدر - ددرگ دولپآ  تسویپ  لیاف  قبط  روتکاف  شیپ  - دشابیم بصن  هارمه  هب  تاعطق  تسویپ - لیاف  قبط  ینف  تاصخشم  - دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزاجح 09103011321- تسین زایندروم  تسویپ  لیاف   4

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

64503403-021  ، 64503412-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66924833-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

سنارفنک سنارفنک نلاس   نلاس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 147147

.تسیمازلا .تسیمازلا ینف   ینف یاه   یاه هفلوم   هفلوم هیلکو   هیلکو تیش   تیش اتید   اتید  ، ، گولاتاک گولاتاک هئارا.دشاب   هئارا.دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هبهب   الاک   الاک تاصخشم   تاصخشم یقرب   یقرب تاعطق   تاعطق ملق   ملق 1515 ناونع : : ناونع 148148

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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5976098 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب تاعطق  ملق  15 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا ینف  یاه  هفلوم  هیلکو  تیش  اتید   ، گولاتاک هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم 

1101092288004101 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

روتکاتنک الاک :  مان 
ددع 80 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
جیرتراک زویف  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

جیرتراک زویف  الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
جیرتراک زویف  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
جیرتراک زویف  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

جیرتراک زویف  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
جیرتراک زویف  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

یکینورتکلا روتامروفسنارت  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
یکینورتکلا روتامروفسنارت  الاک :  مان 

ددع 42 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

22308-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  .....و  یترارح  چوس  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001123 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایشرپ نیمات  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   MAGNETROL هدنزاس عجرم   TD1 لدم لاتیجید  یترارح  یبد  چوس  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6348134885 یتسپ :  دک  نورام ،  زاگ  تفن و  یرادربهرهب  تکرش  ردنبرس –   – زاوها هداج  رتمولیک 12  زاوها –  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34188429-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ .ددرگ هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ هبهب   .....و   .....و یترارح   یترارح چوس   چوس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 149149

.تسیمازلا .تسیمازلا ینف   ینف داهنشیپو   داهنشیپو تیش   تیش اتیدو   اتیدو کولاتاک   کولاتاک هئارا.دشاب   هئارا.دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هبهب   الاک   الاک تاصخشم   تاصخشم یقرب   یقرب تاعطق   تاعطق ملق   ملق 1212 ناونع : : ناونع 150150

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرب تاعطق  ملق  12 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا ینف  داهنشیپو  تیش  اتیدو  کولاتاک  هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم 

1101092288004103 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

روتکاتنک الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
روتکاتنک الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

یروتاینیم زویف  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
یروتاینیم زویف  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

یروتاینیم زویف  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
یروتاینیم زویف  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

یروتاینیم زویف  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
یروتاینیم زویف  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

یروتاینیم زویف  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
چوس هبعج  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

22308-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سنارفنک5975953 نلاس  هحفص 118)تازیهجت  چوس  ( چوس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هیلکو5976098 تیش  اتید   ، گولاتاک هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم  یقرب  تاعطق  ملق  15
.تسیمازلا ینف  یاه  هفلوم 

هحفص 118) چوس  ( چوس

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

.ددرگ5976434 هعجارم  تسویپ  هب  .....و  یترارح  چوس  هحفص 118)نیمات  چوس  ( چوس

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

تیش5976721 اتیدو  کولاتاک  هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم  یقرب  تاعطق  ملق  12
.تسیمازلا ینف  داهنشیپو 

هحفص 118) چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5975300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  رکیپسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863001229 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رهلک همطاف  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  سکوب  رکیپسا  یتراجت  مان   SF-300MP3A CTIVE لدم یتوص  متسیس  وگ  دنلب  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمه هب  هعلاطم و  تقد  هب  ار  تسویپ  تاحفص  دیشاب  یم  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  رظن  دم  یالاک  نیمات  هب  رداق  هکیتروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یلام  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دامن  یراذگراب  ءاضما و  رهم و  هدش  هتساوخ  کرادم 

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

83110000-083  ، 38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط رکیپسا   رکیپسا ناونع : : ناونع 151151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 09 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  یروصت /  یتوص و  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000649 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
کینورت مرا  یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج   g 400 نزو  ER-209 یریوصت یتوص و  مزاول  ظفاحم  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ لاسرا  لیمکت و  شسرپ  مرف  -2

ددرگ یم  لاطبا  تساوخرد  ءاهب  شسرپ  مرف  لاسرا  مدع  تروص  رد  -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

84433571-021  ، 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976728 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/09/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت یتوص و  ویشرآ  پیلک و  نیودت  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاکرادت هرادا  فکمه -  هقبط  هعسوت -  نامتخاس  زکرم -  یرادرهش  ادهش -  نادیم  دهشم -   :: سردآ سردآ

:: 05131292452 و 05131292452 نفلت :: www.ets.mashhad.irنفلت 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

امنهار5975222 ولبات  یتوص و  متسیس  قیرح  مالعا  هدنامیقاب  تازیهجت  هحفص 9)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

ER-209ER-209  یریوصت یریوصت وو   یتوص   یتوص مزاول   مزاول ظفاحم   ظفاحم ناونع : : ناونع 152152

یریوصت یریوصت وو   یتوص   یتوص ویشرآ   ویشرآ وو   پیلک   پیلک نیودت   نیودت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 153153

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تساوخرد5975243 قبط  نیبرود  فیک  ینوس Sony 64GB S×S-1 G1B و  هظفاح  هحفص 18)تراک  نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ5975300 حرش  قبط  هحفص 122)رکیپسا  توص  ( توص

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

سنارفنک5975953 نلاس  هحفص 118)تازیهجت  چوس  ( چوس

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

یریوصت5976510 یتوص و  هحفص 18)تازیهجت  نیبرود  ( نیبرود

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

5976528ER-209 یریوصت یتوص و  مزاول  هحفص 122)ظفاحم  توص  ( توص

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

هداد5976698 رثا  بیترت  یرادرهش  رظن  دروم  تاصخشم  زا  ریغ  تاداهنشیپ  هب  تسویپ ( حرش  هب 
( دش دهاوخن 

هحفص 83) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5976728 یتوص و  ویشرآ  پیلک و  نیودت  هحفص 122)هیهت و  توص  ( توص

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

5976769HP رورس مر  جیروتسا EMC و  دراه  تازیهجت  دیرخ  زا  تسا  هحفص 104)ترابع  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

5975279 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژیو سکیا  چنیا  روتینام 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050207000316 زاین :  هرامش 

دمتعم هدکشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
دوش یرازگراب  امتح  روتکاف  شیپ  - 

دشاب هتشادن  تریاغم  روتکاف  شیپ  اب  هناماس  یمالعا  تمیق 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  5 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زور هیوست 60   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1517964311 یتسپ :  دک  یهاگشنادداهج ،  دمتعم  هدکشهوژپ  کالپ 146  یبونج  یدناگ  نابایخ  .کنو  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88771645-021  ، 88884046-012 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88771645-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نژیو نژیو سکیا   سکیا چنیا   چنیا روتینام  2424   روتینام ناونع : : ناونع 154154

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5975563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  روتینام  لماک و  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001597000241 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تنیط کاپ  کباب  هدننک  هضرع  عجرم   DATIS هدنزاس عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   DATIS یتراجت مان   B606 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 32 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225 GN لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 52 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ روتکاف  شیپ  - تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم  هدش - هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یضاقتم - دحاو  دات  لیوحت و  زا  سپ  هام  هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ

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

33337001-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331001-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لماک لماک هنایار   هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 155155

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیزراک ریق و  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  رد  لماک  تایئزج  اب  یتساوخرد  تسیل  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093416000020 زاین :  هرامش 
نیزراک ریق و  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
نیزراکوریق رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7476118139 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  یبونج -  ناوضر  نابایخ  ع - )  ) یلع ماما  راولب  ریق -  نیزراکوریق ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5452178-071  ، 54527249-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54524970-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  یتموکح  تاریزعت  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 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

5976221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

xk2030H لدم نژیو  سکیا  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000433000049 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یتموکح  تاریزعت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
xk2030H لدم نژیو  سکیا  روتینام  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  30 دادعت : 

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

یگنهامه تهج  دوش 86030597  یرازگراب  امتح  هناماس  رد  دوش و  دیق  یتساوخرد  دراوم  رونکاف  شیپ  رد  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1576919713 یتسپ :  دک  یرهطم ،  دیهش  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86030597-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86030597-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GDM-245 GNGDM-245 GN  لدم لدم   inin زیاس  2424   زیاس   LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 156156

xk2030Hxk2030H  لدم لدم نژیو   نژیو سکیا   سکیا روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 157157

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5976330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005566000005 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمأت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
چنیا روتینام 24 - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  5 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامزاس نیسدنهمداتابو  لحمرد  لیوحتو  تسا  یمازلاروتکاف  شیپ  لاسرا  تکرشزا  ربتعم  یتناراگاب  هاگتسد  چنیا 5  24 روتینام  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  رذگ  ریز  بنج  یتشهب  دیهش  عطاقت  یناشاک  نابایخ  هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5714613147

32248135-044  ، 32224804-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225249-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام ناونع : : ناونع 158158

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام دروبیک و  سوم و  رتویپماک ،  لماک  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093445000146 زاین :  هرامش 

رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کارا درف  ناراگن  هدننک  هضرع  عجرم   P5 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  هب  زاین  دروم  تازیهجت  هباشم و  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یمن  یسررب  تساوخرد  الاک ،  دنرب  تاصخشم و  روتکاف و  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد 

.الاک لیوحت  زا  سپ  زور  باسح 20  هیوست 
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

1513757311 یتسپ :  دک  هرامش 19 ،  مهدزای -  نابایخ  یلوبمالسا -  دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88709724-021  ، 88722430-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88711386-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   دروبیک   دروبیک وو   سوم   سوم رتویپماک ،  ،  رتویپماک لماک   لماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 159159

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

5976489 :: 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 

1101005896000050 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 : 

1401/09/08 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نژیو5975279 سکیا  چنیا  هحفص 124)روتینام 24  روتینام  ( روتینام

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

لماک5975563 هنایار  هحفص 124)سیک  روتینام  ( روتینام

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

5976111GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED هحفص 124)روتینام روتینام  ( روتینام

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

ود5976208 سوتنپ و  روتینام  لرتنک  تومیر  +  C185VD55-PN لدم سوتنپ  لاو  وئدیو  روتینام 
هعومجم لک  یزادنا  هار  بصن و  هارمهب  ( ir contorol  ) یمشچ نیبرود  ددع 

هحفص 35) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5976221xk2030H لدم نژیو  سکیا  روتینام  هحفص 124)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

هحفص 124)روتینام5976330 روتینام  ( روتینام

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

روتینام5976459 دروبیک و  سوم و  رتویپماک ،  لماک  هحفص 124)سیک  روتینام  ( روتینام

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 160160

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مالعتسا5976489 ینف و  تاصخشم  قبط  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  دشابیم  هباشم  دکناریا 
هدش یراذگراب  یتسویپ 

هحفص 124) روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

بعش5975352 هتسبرادم  یاهنیبرودزا  یرادهگنو  سیورس  ، هحفص 83)ینابیتشپ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5975433 نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  ، هحفص 83)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپنادند  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5976469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EQUINOX3000 لدم  XRD هاگتسد یرازفا  مرن  نویساربیلاک  اه و  تیلسا  روتامورکونوم ، هاگتسد  نویساربیلاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090233000015 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپنادند  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439955934 یتسپ :  دک  یکشزپنادند ،  هدکشناد  میکح  هارگرزب  هب  هدیسرن  یلامش  رگراک  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42794210-021  ، 42794000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

8801580-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

EQUINOX3000EQUINOX3000 لدم   لدم   XRDXRD  هاگتسد هاگتسد یرازفا   یرازفا مرن   مرن نویساربیلاک   نویساربیلاک وو   اهاه   تیلسا   تیلسا روتامورکونوم ، ، روتامورکونوم هاگتسد   هاگتسد نویساربیلاک   نویساربیلاک ناونع : : ناونع 16 116 1

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

یا هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 01/100/52225 د یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناحبس  :: عبنم :: 1401/09/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5976857 :: هرازه هرازه خیراتدکدک   یبایزرا 1401/09/22  یاهتکاپ  ییاشگزاب  نویسمک  خیرات   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
1401/09/23: هصقانم یاهتکاپ  ییاشگزاب  نویسمک 

تاعالطا تبث  زکرم 122 و  نفلت  طوطخ  هب  ییوگخساپ  تامدخ  هئارا  تهج  راک ) هرادا  ربتعم  تیحالص  دأت  اب   ) طیارش دجاو  راکنامیپ  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاین  دروم  تاشرازگ  هیهت  اه و  تساوخرد  یریگیپ  لاس و  مایا  مامت  رد  هتعاس  تروص 24  هب  رازفا  مرن  رد  اه  تساوخرد 

سراف ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  درکلمع  هزوح  هعبات  یاهرهش  یداتس و  هزوح  هژورپ  لحم 
یسمش هام  هژورپ 12  ارجا  تدم 

لایر نویلیم  هیلوا 11520  دروآرب 

غلبم زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 545.600.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  راشتنالاریثک  همانزور  رد  یهگآ  تبون  هس  ات  ود  جرد  هنیزه  یهگآ -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر   500.000

اهدادرارق رتفد  سراف  ناتسا  افبآ  تکرش  یناحبس  نابایخ  شبن  یبرغ  یسودق  نابایخ  تاداهنشیپ  میلست  هصقانم و  دانسا  ذخا  لحم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.abfa-fars.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبشود5975494 نیب  هکبش  لانگیس  شزادرپ  نما و  طابترا  متسیس  هحفص 19)سنسیال bpms و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5975556Native Cloud رازفا مرن  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ردانب5975643  ICS متسیس یرازفا  مرن  یتخاسریز و  هحفص 19)ءاقترا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نآ5975705 هعسوت  هارمه  هب  نوناک  زکارم  تیریدم  رازفا  مرن  هحفص 19)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5975774(PAM) زاتمم یسرتسد  تیریدم  رازفا  مرن  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن و  هحفص 19)دیرخ ،  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دشابیم5975922 مالعتسا  هدنرب  هدهع  رب  باسح  اصافم  دوش -  تبث  تسویپ  مرف  رد  اه  تمیق  هحفص 19)هیلک  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بصن5975948 هارمه  هب  دودحمان  سنسیال   IR-PAM هحفص 19)هناماس یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5975987IP نفلت یزادنا  هار  تهج  یرازفا  مرن  هحفص 19)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

وو   122122 زکرم   زکرم نفلت   نفلت طوطخ   طوطخ هبهب   ییوگخساپ   ییوگخساپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا تهج   تهج راک ) ) راک هرادا   هرادا ربتعم   ربتعم تیحالص   تیحالص دأت   دأت اباب    ) ) طیارش طیارش دجاو   دجاو راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع
زاین زاین دروم   دروم تاشرازگ   تاشرازگ هیهت   هیهت وو   اهاه   تساوخرد   تساوخرد یریگیپ   یریگیپ وو   لاس   لاس مایا   مایا مامت   مامت ردرد   هتعاس   هتعاس تروص  2424   تروص هبهب   رازفا   رازفا مرن   مرن ردرد   اهاه   تساوخرد   تساوخرد تاعالطا   تاعالطا تبث   تبث

162162
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رتنس5976007 اتید  رد  تینوی  کر 2  یاضف  هحفص 19)داجیا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو5976129 هحفص 19)یتنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5976159 حرش  قبط  رازفا  مرن  هحفص 19)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5976221xk2030H لدم نژیو  سکیا  روتینام  هحفص 124)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

لدم5976469  XRD هاگتسد یرازفا  مرن  نویساربیلاک  اه و  تیلسا  روتامورکونوم ، هاگتسد  نویساربیلاک 
EQUINOX3000

هحفص 131) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یرازفا5976575 مرن  یاهلوژام  بصن  هحفص 5)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5976731cloud native رازفا مرن  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرازفا5976736 مرن  هچراپکی )  ) عماج متسیس  کی  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تامدخ5976857 هئارا  تهج  راک ) هرادا  ربتعم  تیحالص  دأت  اب   ) طیارش دجاو  راکنامیپ  باختنا 
تروص هب  رازفا  مرن  رد  اه  تساوخرد  تاعالطا  تبث  زکرم 122 و  نفلت  طوطخ  هب  ییوگخساپ 

زاین دروم  تاشرازگ  هیهت  اه و  تساوخرد  یریگیپ  لاس و  مایا  مامت  رد  هتعاس   24

هحفص 131) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5975956 تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 18)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هب5976595 یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  لیوحت 20  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
تاقلعتم هیاپ  هارمه 

هحفص 15) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هب5976595 یریوصت  تراظن  نیبرود  هاگتسد  لیوحت 20  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
تاقلعتم هیاپ  هارمه 

هحفص 15) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت
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