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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 11

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

( یهگآ دادعت 10  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 13

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

( یهگآ دادعت 7  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 19

140 1140 1 رذآ   رذآ   1616 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   ,174هکس 170 , 000174, 170 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   ,357رالد 150357, تاراما150 تاراما مهرد   98مهرد , 18098 , 180

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   169,570هکس , 000169,570 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   ,243رالد 100243, سیئوس100 سیئوس کنارف   386,400386کنارف ,400

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 10هکس , 050 , 00010 , 050 , اداناک000 اداناک رالد   266رالد ,600266 ناتسبرع600, ناتسبرع لایر   96لایر ,55096 ,550

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 71هکس , 000 , 00071 , 000 , وروی000 380وروی , 050380 , ژورن050 ژورن نورک   36,30036نورک ,300

رایع رایع   1818 یالط   سیلگنا15,757,00015,757,000یالط سیلگنا دنوپ   442دنوپ ,200442 نپاژ200, نپاژ نینی   دصکی   ,265دصکی 160265, 160

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
((2525))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 131131 ))
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( یهگآ دادعت 8  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 9  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 11  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 38  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 36

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

( یهگآ دادعت 10  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 61

( یهگآ دادعت 16  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 69

( یهگآ دادعت 11  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 80

( یهگآ دادعت 2  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

( یهگآ دادعت 3  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

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

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

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

زا 131 ھحفص 2 

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


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

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیتاموتا یاه  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

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

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

( یهگآ دادعت 18  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( 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 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

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

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

( یهگآ دادعت 10  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

( یهگآ دادعت 9  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

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

( یهگآ دادعت 18  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 115

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

( یهگآ دادعت 4  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 121

( یهگآ دادعت 11  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 121

( یهگآ دادعت 7  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 129
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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 7  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 129

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 131

( 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 2  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 131

( یهگآ دادعت 2  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 131

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

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

زا 131 ھحفص 4 

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


(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یتفن  یاهدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001091453000083 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/23هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هلمج  :: عبنم :: 1401/10/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - لایر  750/000/000/000 دروارب : تخوس -  دنمشوه  هناماس  تازیهجت  تاریمعت  ینابیتشپ و  یرادهگن ، سیورس ، تامدخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هئارا دیلوت و  هزوح  هبتر 2 -  لقادح  یتارباخم  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  هزوح  ینابیتشپ -  تامدخ  هزوح  هبتر 2  لایر - درایلیم  نیمضت 21   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
...و هبتر 3  لقادح   MAIN FRAME ریغ یاه  هنایار 

تخوس دنمشوه  هناماس  تیریدم  تکرش ط 10  یزکرم  نامتخاس  نادنمرنه  کراپ  یوربور  رهشناریا  نارهت خ   :: سردآ سردآ

زکرم :88969737 و 85193768  نارهت مان  تبث  رتفد   - 88325253 :: نفلت نفلت
021 سامت 1456 -

www.setadiran.ir -http://iets.mporg.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092935000083 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت هداد و  زکارم  یاهرازفا  ¬ مرن اهرازفاتخس و  تاریمعت  ینابیتشپ و  یرادهگن ، سیورس ، هب  طوبرم  روما  هیلک  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدروآرف  هضرع  یراجم  رد  هبوصنم 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

یاه هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  - نادنمرنه کرا   ÷ یوربور - یلامش رهشناریا  نابایخ  - نارهت  ، 1583746911 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نفلت 88325253 - ناریا یتفن 

:: 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

تخوس تخوس دنمشوه   دنمشوه هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت تاریمعت   تاریمعت وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یرادهگن ، ، یرادهگن سیورس ، ، سیورس تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 11

هناماس هناماس تازیهجت   تازیهجت تاریمعت   تاریمعت وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یرادهگن ، ، یرادهگن سیورس ، ، سیورس تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
تخوس تخوس دنمشوه   دنمشوه

22
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ناریا تارباخم  تکرش  ناهفصا  هقطنم  رایس  تاطابترا  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

is.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا ناتسا  لیابوم  یاهتیاس  ینارمع  یسدنهم  تامدخ  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قاتا6024562 زیهجت  رهش و  حطس  یتراظن  یاه  نیبرود  هلاس  کی  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  ارجا و  ، دیرخ
گنیروتینام

هحفص 13) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رادم6024866 یاه  نیبرود  یریوصت  تراظن  هناماس  یزاسدنتسم  شزومآ  یزادنا  هار  بصن و  هیهت 
مالقا تازیهجت و  هیلک  هتسب و 

هحفص 13) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یروبع6024868 طخ  یارب 4  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا 16  هار  بصن و  هحفص 13)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تاعطاقت6024921 دنمشوه  لرتنک  یاه  متسیس  هحفص 13)ینابیتشپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تیاس تیاس ینارمع   ینارمع یسدنهم   یسدنهم تامدخ   تامدخ تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 131 ھحفص 6 
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fepg.ir :: عبنم :: 1401/09/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ALARM MODULE یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود تبون  یا  هلحرم  ود  یمومع  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

0102300050003dt1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرالاس مدرم   :: عبنم مودعبنم تبون  ناوخارف  یهگآ  جرد  خیرات  زا  زور  تدم 14  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 , .... parts for s.e.i.d s.n.c motor starting cabinet نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

نیمضت 547.785.500 غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر

:: سردآ سردآ

06134124018 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ALARM MODULEALARM MODULE ناونع : : ناونع 44

parts  for s .e.i.d s .n.c  motor s tarting cabinetparts  for s .e.i.d s .n.c  motor s tarting cabinet نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 55

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  تعاس 16   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایسآ  :: عبنم هبنشکیعبنم زور  تعاس 16   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024785 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

60 60 یتنیباک 400 -  زاگ  هاگتسیا  ددع  دیرخ 35  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 215 لوا  هقبط  هاشنامرک   :: سردآ سردآ

08334283283 :: نفلت :: WWW.NIGC-KSh.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001092288001029 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-40-001 یاضاقت هرامش  هب  یهاچرس  لنپ  لرتنک  ملق   5 دیرخ  0031320080340001DT2 هرامش هلحرم ی  ود  یمومع  هصقانم  تهج  یفیک  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 31-32-00803

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  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

6060   6060  -  - 400400 یتنیباک   یتنیباک زاگ   زاگ هاگتسیا   هاگتسیا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

یهاچرس یهاچرس لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک ملق   ملق   55 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 77

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هقطنم 6 نارهت  رهش  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت مود  تبون  یا  هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هناماس 2001092500000069  - 28-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16:15  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم تعاس 16:15  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024854 :: هرازه هرازه تعاس 8:30دکدک   یفیک  یبایزرا  یاه  تکاپ  شیاشگ   - 1401/10/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
تعاس 10 فلا و ب  یاه  تاکاپ  شیاشگ  خیرات  خروم 1401/10/4 و 

هاگتسیا دادعت 150  هب  یرادهگن  تاریمعت و  تامدخ  لرتنک و  زکرم  اب  طابترا  یرارقرب  تکرش ،  تاسیسات  لرتنک  یاه  ولبات  یزادنا  هار  بصن  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  شش  هقطنم  بالضاف  با و  تکرش  هدودحم  رد 

یسمش هام  دادرارق 24  تدم 

دشاب  یم  رازگ  هصقانم  هاگتسد  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه  لایر -  دانسا 1.000.000  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یاضف تینما  همانیهاوگ  یاراد  یعامتجا -  روما  هافر  راک و  نواعت  ترازو  زا  رابتعا  یاراد  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  نتشاد  لایر -  نیمضت 3.550.000.000 

روشک لماع  ریغ  دنفادپ  نامزاس  زا  هیدیئات  نینچمه  امن و  تاعالطا  اینما  ماظن  همانیهاوگ  یدربهار  تیریدم  زمرم  زا  انفا  تاعالطا  لدابت  دیلوت و 

:: سردآ سردآ

سامت 02141934 زکرم   :: نفلت :: setadiran.ir www.nww.ir www.t6ww.tpww.irنفلت تیاسبو تیاسبو
iets.mporg.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001001621000029 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025023 :: هرازه هرازه :: 1401/10/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیمخ  ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   DGS و GPU یرادهگن ریمعت و  یربهار ، هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هر  ینیمخ  ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   DGS و GPU یرادهگن ریمعت و  یربهار ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,981,026,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/01/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

هبهب یرادهگن   یرادهگن وو   تاریمعت   تاریمعت تامدخ   تامدخ وو   لرتنک   لرتنک زکرم   زکرم اباب   طابترا   طابترا یرارقرب   یرارقرب تکرش ،  ،  تکرش تاسیسات   تاسیسات لرتنک   لرتنک یاه   یاه ولبات   ولبات یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع
هاگتسیا هاگتسیا   150150 دادعت   دادعت

88

DGSDGS وو     GPUGPU  یرادهگن یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یربهار ، ، یربهار ناونع : : ناونع 99

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

0102309650013DT3 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش جرد  خیرات  زا  زور  تدم 14  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما تصرف   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023924 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: ملق نیمات 17  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... GAS DETECTOR SENSE POINT GAS MODULE 18WAY DIODE CARD FUSE RELAY 24V و

لایر  2.625.990.800 نیمضت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک 

:: سردآ سردآ

06134124018 :: 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

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

یفیک یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401  / ج ش / 203 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/28هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم :: 1401/10/12عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  لزیددیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هللا -  هکلف  ناراسچگ -   :: سردآ سردآ

مان تبث  رتفد  :: 074-32222174-07431921130و 02141934  نفلت نفلت
88969737-85193768

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ...  ... وو   GAS DETECTOR SENSE POINT GAS MODULE 18WAY DIODE CARD FUSE RELAY 24VGAS DETECTOR SENSE POINT GAS MODULE 18WAY DIODE CARD FUSE RELAY 24V  نیمات نیمات ناونع : : ناونع 1010

یناشن یناشن شتآ   شتآ لزید   لزید 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 :
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091645000113 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024772 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا یتفن  یاههنایاپ  تکرش  روانش  فقس  ینبرک  وردیه  داوم  یزاس  هریخذ  نزاخم  زا  هاگتسد  هدزای  ینمیا  حطس  ءاقترا  هژورپ  نیا  یارجا  زا  فده  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوب دهاوخ  یدراوم  یمامت  لماش  دوجوم و  راک  حرش  قباطم  هژورپ  ییارجا  یاهراک  دشاب .  یم  نزاخم  نآ  دنب  تشن  هیحان  قیرح  لباقم  رد  گراخ  هریزج  رد  عقاو 

.ددرگ  هژورپ  لماک  یزادنا  هار  لیمکت و  هب  رجنم  هک 
ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

کالپ 11 یروس -  تجح  نابایخ  نارادساپ -  نابایخ  نارهت -   ، 1946619611 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6024296ALARM MODULE(6 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024576 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ویسپ هکبش  رجف 2  یرادا  روما  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

قیرح قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1212

ویسپ ویسپ هکبش   هکبش ناونع : : ناونع 1313

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

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

2001004916000072 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024763 :: هرازه هرازه :: 1401/10/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 San Switch هاگتسد ود  هاگتسد San storage و  ود  لماش  یتناراگ  شورف و  زا  سپ  تامدخ  یدنبرکیپ ، یزادنا ، هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سابعردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

San Switch هاگتسد ود  هاگتسد San storage و  ود  لماش  یتناراگ  شورف و  زا  سپ  تامدخ  یدنبرکیپ ، یزادنا ، هار  بصن و  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 San Switch هاگتسد ود  هاگتسد San storage و  ود  لماش  یتناراگ  شورف و  زا  سپ  تامدخ  یدنبرکیپ ، یزادنا ، هار  بصن و  دیرخ ، نیمضت :  تاحیضوت 

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

 - نیماهب هچوک  یاهتنا  - رذوبا نادیم  بالقنا و  نادیم  نیب  هر )   ) ماما راولب  سابعردنب -  ، 7914697891 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
سابعردنب یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یانف  نامزاس 

:: 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

هاضق هوق  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004813000014 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024768 :: هرازه هرازه :: 1401/09/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یطابترا  تازیهجت  چیئوس و  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیئاضق  هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 

یطابترا تازیهجت  چیئوس و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   14,400,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
خیرات حبص  تعاس 08:00  ات  یتساوخ  رد  کرادم  ریاس  هارمه  هب  ار  هصقانم  رد  تکرش  همانتنامض  تسیاب  یم  هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش  نیمضت :  تاحیضوت 

دنیامن .  دانسا  رد  جردنم  سردآ  هیئاضق  هوق  تامدخ  ینابیتشپ و  لک  هرادا  هناخریبد  لیوحت   30/09/1401
12:00 تعاس : 1401/12/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هیئاضق هوق  یزکرم  نامتخاس  هداز -  هللادبع  نابایخ  شبن  زرواشک -  راولب  نارهت -   ، 1415913111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

San SwitchSan Switch هاگتسد   هاگتسد ودود   وو     San storageSan storage هاگتسد   هاگتسد ودود   ناونع : : ناونع 1414

یطابترا یطابترا تازیهجت   تازیهجت وو   چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1515

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

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

دنمشوه6023596 هناماس  تازیهجت  تاریمعت  ینابیتشپ و  یرادهگن ، سیورس ، تامدخ  یراذگاو 
تخوس

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6024044، یرادهگن سیورس ، تامدخ  هئارا  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
تخوس دنمشوه  هناماس  تازیهجت  تاریمعت  ینابیتشپ و 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تیاس6024054 ینارمع  یسدنهم  تامدخ  هحفص 5)تایلمع  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یروبع6024868 طخ  یارب 4  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا 16  هار  بصن و  هحفص 13)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

زیربت یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هسهرامش زور  ات  خروم 1401/9/16  هبنشراهچ  زور  زا   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش 

تلاسر  :: عبنم تعاس 8عبنم ات  هبنشراهچ 1401/9/23  زور  زا   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم هبنش  زور  حبص 

6023318 :: هرازه هرازه خیراتدکدک   هبنش  زور  تعاس 14   - 1401/10/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

غلبم لایر  دروآرب 114.229.400.000  غلبم  قطانم 2 و 5  هدودحم  رد  ناوخ  کالپ  یاه  نیبرود  کیفارت  لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  هدرپس 5.711.470.000 

رد تکرش  هدرپس  لایر و   86/443/800/000: دروآرب غلبم  اب  1و3 )  ) قطانم هدودحم  رد  ناوخ  کالپ  یاه  نیبرود  کیفارت  لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  دیرخ و 
لایر هصقانم 4/322/190/000 

همانتنامض تروص  هب  هدرپس  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یا و هنایار  یاههداد  هکبش  ینابیتشپ و  تامدخ  هنیمز  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  هیاپ 4  لقادح  ندوب  اراد  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب 
لک تارادا  ای  اهرهشنالک و  یاهیرادرهش  اب  دادرارق  دادعت 2  هب  لقادح  هصقانم  عوضوم  اب  طبترم  یراک  هموزر  ندوب  اراد  اتفا و  یهاوگ  ندوب  اراد  اب  هارمه  یتارباخم 

.دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  یاه  هنیزه  هیلک  هژورپ - ) یارجا  تهج  ناگدننک  تکرش  یلام  ییاناوت   ) یزاسرهش هار و 

قاتا 506  هقبط 5  زیربت  یرادرهش  نامتخاس  یبونج  راز  هلال  شبن  یدازآ  نابایخ  رد  عقاو  زیربت  یرادرهش  یاهدادرارق  روما  لیوحت :  :: سردآ سردآ
نیمزریز هقبط  رد  عقاو  زیربت  یرادرهش  هسلج  قاتا  لحم  شیاشگ :

:: 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

ناوخ ناوخ کالپ   کالپ یاه   یاه نیبرود   نیبرود کیفارت   کیفارت لرتنک   لرتنک دنمشوه   دنمشوه تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616
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نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  لوا  هلحرم  پاچ  یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

137-401/130 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تیاغل  داتس  هناماس  رد  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

باوج لاوس   :: عبنم خیراتعبنم ات  رثکادح   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024118 :: هرازه هرازه یاربدکدک   خیرات 1401/10/01 و  تعاس 8:30  ات 7  یارب 1   - 1401/10/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خیرات تعاس 10  فیدر 8 

یراذگاو یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نموف ناتسرهش  دابآ  ورسخ  لپ  ثادحا  یلیمکت  تایلمع  - 

( لکهایس ناجفلام -  روحم  لکهایس  ناتسرهش  یظافحتسا  هزوح  رد  لیردراگ  یلوط  ظافح  یارجا  - 
نموف تشر  هار  روحم  رد  ناخیسپ  نادرگربرود  هدودحم ی  یحطس  یاهبآ  تیاده  لاناک  یارجا  - 

رسدور ناتسرهش  دابآ  مساق  ییاتسور  هار  تلافسآ  شکور  - 
(2  ) زاف ناهفصچوک  رگنس -  ناوارس  روحم  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  - 

زاف 3)  ) هاگنج هاردازآ  هب  دابآ  متسر  روحم  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  تمرم و  - 
نیوزق تشر - هاردازآ  هب  دابآ  متسر  روحم  تلافسآ  شکور  تمرم و  - 

ناکال تشر  روحم  تلافسآ  شکور  هدرشف  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  - 

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  1.000.000 دانسا : دیرخ 

یربارت هار و  هتشر  هیاپ 5  لقادح 

:: سردآ سردآ

33112283 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

33110164 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیاده تیاده لاناک   لاناک یارجا   یارجا ناتسرهش -  -  ناتسرهش یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح ردرد   لیردراگ   لیردراگ یلوط   یلوط ظافح   ظافح یارجا   یارجا لپلپ -  -  ثادحا   ثادحا یلیمکت   یلیمکت تایلمع   تایلمع یراذگاو -  -  یراذگاو ناونع : : ناونع
 ...  ... وو یحطس   یحطس یاهبآ   یاهبآ

1717
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زیربت یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090736000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024545 :: هرازه هرازه :: 1401/10/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قطانم 2 و 5 ناوخ )  کالپ  یاه  نیبرود  دیرخ  کیفارت (  لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیربت  رهش  ربعم  یارب 20  زاجمریغ  تعرس  فلخت  هزیناکم  تبث  هناماس  هلاس  یرادهگن 5  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ ، 

یقرش  ناجیابرذا  ناتسا  زیربت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
قطانم 2و5 ناوخ )  کالپ  یاه  نیبرود  دیرخ  کیفارت (  لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

زیربت رهش  ربعم  یارب 20  زاجمریغ  تعرس  فلخت  هزیناکم  تبث  هناماس  هلاس  یرادهگن 5  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ ، 

لایر   5,711,470,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1402/01/03 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زکرم یرادرهش  یبونج  راز  هلال  شبن  یدازآ  نابایخ  زیربت   ، 5174643119 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  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

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

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

2001090657000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024562 :: هرازه هرازه :: 1401/10/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

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

.ددرگ  یرادرهش  تسارح  لیوحت  همان  تنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 
14:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادرهش نامتخاس  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  رهش -  فجن   ، ناجریس ناتسرهش   ، نامرک ناتسا   ، 7815133598 یتسپ :  دک  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( ناوخ ناوخ کالپ   کالپ یاه   یاه نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ کیفارت (  (  کیفارت لرتنک   لرتنک دنمشوه   دنمشوه تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1818

گنیروتینام گنیروتینام قاتا   قاتا زیهجت   زیهجت وو   رهش   رهش حطس   حطس یتراظن   یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود هلاس   هلاس کیکی   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 1919
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ناتسا یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لمح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004221000291 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024798 :: هرازه هرازه :: 1401/10/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگزمره  ناتسا  یظافحتسا  یاهروحم  هزوح  رد  هحفص  مئالع و  عاونا  یتاعالطا و  ولبات  بصن  لیمکت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگزمره  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناگزمره  ناتسا  یظافحتسا  یاهروحم  هزوح  رد  هحفص  مئالع و  عاونا  یتاعالطا و  ولبات  بصن  لیمکت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
39,991,733,360 یلام :  دروآرب 

لایر   1,999,586,668 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/01/03 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناگزمره ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  - سابعردنب  ، 7915957915 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  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

نامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001551000206 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024823 :: هرازه هرازه :: 1401/10/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریذپ  بیسآ  ناربراک  هژیو  یکیزیف  یزاس  نمیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ریذپ  بیسآ  ناربراک  هژیو  یکیزیف  یزاس  نمیا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
14,835,352,003 یلام :  دروآرب 

لایر   741,767,600 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامرک  ، 7618846846 یتسپ :  دک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یظافحتسا یظافحتسا یاهروحم   یاهروحم هزوح   هزوح ردرد   هحفص   هحفص وو   مئالع   مئالع عاونا   عاونا وو   یتاعالطا   یتاعالطا ولبات   ولبات بصن   بصن لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 2020

ریذپ ریذپ بیسآ   بیسآ ناربراک   ناربراک هژیو   هژیو یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 2 12 1
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نامرک ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000282000067 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024839 :: هرازه هرازه :: 1401/10/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لک هرادا  ششوپ  تحت  نکاما  یفرصم  مالقا  هطوبرم و  تازیهجت  هتسبرادم ، یاه  نیبرود  یزاسدنتسم  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( 2 دیدجت  ) نامرک بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و 

نامرک  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ششوپ تحت  نکاما  یفرصم  مالقا  هطوبرم و  تازیهجت  هتسبرادم ، یاه  نیبرود  یزاسدنتسم  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

( 2 دیدجت  ) نامرک بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا 
65,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,250,000,000 نیمضت :  غلبم 

08:00 تعاس : 1402/01/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

 – تفریج یناشن : هب  نامرک  ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   ، 7861785179 یتسپ :  دک  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
هرامش 2 یتعنص  کرهش  یادتبا  _ نامرک هداج  رتمولیک 5 

:: 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

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

یفیک یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

35-95/401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش  - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نیون زاریش   :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 12   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024866 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   زور  حبص  تعاس 8   - 1401/10/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مالقا  تازیهجت و  هیلک  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  یریوصت  تراظن  هناماس  یزاسدنتسم  شزومآ  یزادنا  هار  بصن و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  167/000/000/000 دروارب :

هام   4 ارجا :  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  8/350/000/000 نیمضت : 

رهشوب ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: سردآ سردآ

3-07733331281 :: 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

تحت تحت نکاما   نکاما یفرصم   یفرصم مالقا   مالقا وو   هطوبرم   هطوبرم تازیهجت   تازیهجت هتسبرادم ، ، هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزاسدنتسم   یزاسدنتسم شزومآ ، ، شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
ششوپ ششوپ

2222

مالقا مالقا وو   تازیهجت   تازیهجت هیلک   هیلک وو   هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس یزاسدنتسم   یزاسدنتسم شزومآ   شزومآ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 131 ھحفص 17 
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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

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

706-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش جنپ  زور  تعاس 13:15   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هاگن مین   :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  تعاس 14:15   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024868 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   زور  تعاس 14:15   - 1401/10/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یروبع طخ  یارب 4  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا 16  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 83,137,656,000 

دادرارق داقعنا  خیرات  زا  هام  دادرارق 24  تدم 

 - نارمچ هبعش  رهش  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  یدقن  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر   4/200/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
عوضوم اب  هطبار  رد  عارتخا  تبث  ای  لوصحم  تبث  یهاوگ  یکیتامروفنا ، یاه  تکرش  تیحالص  یدنب  هبتر  همانیهاوگ  یکیتامروفنا ، تامدخ  تیحالص  یهاوگ 

دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  هنیزه  ناراکنامیپ -  ینمیا  تیحالص  یهاوگ  هئارا  اتفآ -  هیدات  ندوب ، ناینب  شناد  یهاوگ  هصقانم ،

تیاده یتاقبط  گنیکراپ  مراهچ  هقبط  تیاده -  نابایخ  یادتبا  یمطاف -  ریشم  بالقنا -  نابایخ  زاریش -   :: سردآ سردآ

یلخاد 256 و 1456  32304618 :: نفلت :: //:www.setadiran.ir - vendor.shiraz.ir - httpsنفلت تیاسبو تیاسبو
shaffaf.shiraz.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005120000053 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024921 :: هرازه هرازه :: 1401/10/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم یرازگرب  هب  تبسن  خروم 1401/08/29  هرامش 100031899  زوجم  دانتسا  هب  دراد  رظن  رد  دزی  یرادرهش  دناسر  یم  عالطاب  هلیسونیدب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالعا ار  دوخ  یداهنشیپ  خرن  تکرش و  قوف  هصقانم  رد  لیامت  تروص  رد  اذل  دیامن ، مادقا  دزیرهش " تاعطاقت  دنمشوه  لرتنک  یاه  متسیس  ینابیتشپ   " یمومع

دیئامن . 
دزی  ناتسا  دزی  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رهش تاعطاقت  دنمشوه  لرتنک  یاه  متسیس  ینبیتشپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   400,000,000 نیمضت :  غلبم 

دزی یرادرهش  تراجت  کناب  باسحب 2091520071  زیراو  تروصب  دناوت  یم  هک  لایر  نازیم 400,000,000  هب  هصقانم  رد  تکرش  تنامض  غلبم  نیمضت :  تاحیضوت 
دشاب .  مان  یب  تکراشم  قاروا  ای  روکذم و  باسح  هجو  رد  هام ) هس  رابتعا  اب   ) یکناب همان  تنامض  تروصب  ای  و 

14:00 تعاس : 1401/10/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یدازآ نادیم  دزی   ، 8917698639 یتسپ :  دک  دزی ،  رهش :  دزی ،  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

یروبع یروبع طخطخ   یارب  44   یارب تعرس   تعرس فلخت   فلخت تبث   تبث هناماس   هناماس   1616 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

تاعطاقت تاعطاقت دنمشوه   دنمشوه لرتنک   لرتنک یاه   یاه متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 131 ھحفص 18 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   هصقانم
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ6023318 کالپ  یاه  نیبرود  کیفارت  لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  هحفص 13)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دیرخ6024545 کیفارت (  لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
 ( ناوخ کالپ  یاه  نیبرود 

هحفص 13) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

قاتا6024562 زیهجت  رهش و  حطس  یتراظن  یاه  نیبرود  هلاس  کی  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  ارجا و  ، دیرخ
گنیروتینام

هحفص 13) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تازیهجت6024839 هتسبرادم ، یاه  نیبرود  یزاسدنتسم  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  دیرخ و 
ششوپ تحت  نکاما  یفرصم  مالقا  هطوبرم و 

هحفص 13) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رادم6024866 یاه  نیبرود  یریوصت  تراظن  هناماس  یزاسدنتسم  شزومآ  یزادنا  هار  بصن و  هیهت 
مالقا تازیهجت و  هیلک  هتسب و 

هحفص 13) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یروبع6024868 طخ  یارب 4  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا 16  هار  بصن و  هحفص 13)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تاعطاقت6024921 دنمشوه  لرتنک  یاه  متسیس  هحفص 13)ینابیتشپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

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

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

زا 131 ھحفص 19 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/172
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زاوها نارمچ  دیهش  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   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024271 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  دک  ناریا  هاگشناد ، یاه  هناخباتک  هچراپکی  تیریدم  رازفا  مرن  اسرذا ، هناماس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005609000087 زاین :  هرامش 

زاوها نارمچ  دیهش  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09166411447 سامت : هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6135783151 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامتخاس  نارمچ -  دیهش  هاگشناد  هاگشناد -  هکلف -  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33330578-061  ، 33330010-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33365827-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  مالعتسا  تسویپ  تاصخشمو  کرادم  دانسا و  ساسا  رب   SRX-345) Juniper  ) لاوریاف هلاس  هس  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000318 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   JUNIPER یتراجت مان   SSG-550M-SH لدم هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/28 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشناد هاگشناد یاه   یاه هناخباتک   هناخباتک هچراپکی   هچراپکی تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن اسرذا ، ، اسرذا هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2626

لاوریاف لاوریاف هلاس   هلاس هسهس   سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  سوریو  یتنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001597000264 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

هخسن 2500 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ روتکاف  شیپ  - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - تسیمازلا باسحاصافم   - یضاقتم دحاو  دات  راک و  ماجنا  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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  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   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یموب سوریو  یتنآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003031000019 زاین :  هرامش 

روشک یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
زادرپ نما  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1  یدنب  هتسب  عون  شراگن 1/0  زادرپ  نما  شیوداپ  رازفادب  دض  ناونع  یدربراک  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  هب  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1955756113 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  کناب  بنج  یتیس - ینیم  زا  دعب   - شترا هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23563510-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22488492-021 :: 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 لیاف   لیاف قبط   قبط سوریو   سوریو یتنا   یتنا ناونع : : ناونع 2828

یموب یموب سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  روتکاف  شیپ  یرازگراب 

دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  مالعتسا  دانسا  یرازگراب 
دشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

1101095158000085 زاین :  هرامش 
زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یدنب هتسب  دقاف  زکارم  تهج  یتینما  یاهدادخر  تیریدم  یرازفا  تخسو  یرازفا  مرن  عماج  لح  هار  SOC ناونع  d-soc بو تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  روتکاف  شیپ  یرازگراب 

دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  مالعتسا  دانسا  یرازگراب 
دشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

6193983114 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  نابایخ  یسراف و  ناملس  نابایخ  عطاقت  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32234111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32234122-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بوبو تحت   تحت رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3030

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   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024915 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم طیارش و  قبط   ) یعامتجا هدید  بیسآ  نانز  اب  راک  رد  یعامتجا   - یناور یصصخت  تالخادم  لمع  یامنهار  نیودت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ لیاف 

1101004403001421 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یراک زور  تسیب  تخادرپ.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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

طوبرمرازفا6023420 مرن  هئارا  اب  لاتیجید  - ردوکنا  یتراک  - یتشگنا و  رثا  یدورو  رد  یاهمتسیسهریگتسد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 69) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

لبیل6024927 هطوبرم -  تادنتسم  هیهت  لک و  هرادا  یلحم  هکبش  یژولوپوت  جارختسا  یراذگاو - 
ناکما یرازفا -  تخس  یاه  هاگتسد  ۀیلک  پملپ  یرارطضا -  قرب  هکبش و  یاهدون  یراذگ 

رورس قاتا  ددرت  هاگتسد  زا  یریگ   log

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 69) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یعامتجا یعامتجا هدید   هدید بیسآ   بیسآ نانز   نانز اباب   راک   راک ردرد   یعامتجا   یعامتجا  - - یناور یناور یصصخت   یصصخت تالخادم   تالخادم لمع   لمع یامنهار   یامنهار نیودت   نیودت ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جیلخ یزلف  یندعم و  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023408 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد ود  تروپراهچ  چیئوس  هاگتسدکی و  لاتیجید  رتم  یتلوم  هاگتسدکی و  هکبش  رتست  هاگتسد و  کی  یرایش  راهچ  لیرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ 09176254014 حرشب 

1101004340000682 زاین :  هرامش 
سراف جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  هژیو  هقطنم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناراهم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   D-Link یتراجت مان   DKVM-8E لدم هکبش   KVM چیئوس الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
شرب کین  یناگرزاب  یتعنص و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  شرب  کین  یتراجت  مان   NB131 لدم یتارباخم  هکبش  رتست  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

نیباک تراجت  رتخا  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   TOSAN هدنزاس عجرم   BMC لدم نک  نتب  لیرد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
تراجت ناس  لیگ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DT-182 لدم لاتیجید  رتم  یتلوم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورفاب لمح  هنیزهدشاب  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق  دیهد  خساپ  اهتسویپ  زاین و  یلک  حرش  هب  هجوت  اب  هدش  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابعش  09176254014 ینف تاعالطا  تساروتکاف  لصاوالاک  تفایرد  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 30 تسا  هژیو  هقطنم  یزکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت  لحم  تسا 

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

33592201-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33592211-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپراهچ تروپراهچ چیئوس   چیئوس وو   هاگتسدکی   هاگتسدکی لاتیجید   لاتیجید رتم   رتم یتلوم   یتلوم وو   هاگتسدکی   هاگتسدکی هکبش   هکبش رتست   رتست وو   هاگتسد   هاگتسد کیکی   یرایش   یرایش راهچ   راهچ لیرد   لیرد ناونع : : ناونع 3232

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6023449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/26 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
obara ناشناب کرحتم  شوج  هطقن  هاگتسد  وزاب  عاونا  نیمات  ناونع : 

14013017 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/19 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6023455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/11 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کرحتم شوج  هطقن  هاگتسد  طبار  فیدر  ود  ناونع : 

14012663 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/19 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کرحتم کرحتم شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد وزاب   وزاب عاونا   عاونا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3333

کرحتم کرحتم شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد طبار   طبار فیدر   فیدر ودود   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 131 ھحفص 25 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cpybzbfheu97q?user=37505&ntc=6023449
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6023449?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tmbyv3zphygdx?user=37505&ntc=6023455
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6023455?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2022/12/10عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/26 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
obara ناشناب هندب  شوج  هطقن  هاگتسد  هدنرادهگن  عاونا  نیمات  ناونع : 

14013021 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/10 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم   :: 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   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023613 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

obaraobara ناشناب   ناشناب هندب   هندب شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد هدنرادهگن   هدنرادهگن عاونا   عاونا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3535

قیرح قیرح مالعا   مالعا لناپ   لناپ صوصخم   صوصخم یناشن   یناشن شتآ   شتآ یکینورتکلا   یکینورتکلا تراک   تراک یناشن -  -  یناشن شتآ   شتآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ZORYA نیبروت قیرح  مالعا  متسیس  یکدی  مزاول   PART FOR MERIDIAN F&G PANEL GAS TURBINE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091475000457 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ    لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 
قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   SCAME SISTEMI هدنزاس عجرم   S81 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   PROMEL هدنزاس عجرم   FGP04 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FGS لدم هداتسیا  یجنس  زاگ  قیرح و  نالعا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FHS لدم هداتسیا  قیرح  ءافطا  نالعا و  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FAM لدم یراوید  ریذپ  سردآ  قیرح  نالعا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FFW لدم یراوید  قیرح  افطا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FCW لدم یراوید  فراعتم  قیرح  نالعا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   mx 62 fire line لدم قیرح  مالعا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
سراپ همعطا  هدننک  هضرع  عجرم   GRASUMI یتراجت مان   A250 لدم قیرح  مالعا  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم  قیرح  مالعا  لناپ  صوصخم  یناشن  شتآ  یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  الاک  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هعلاطم  ًامتح  همیمض  دانسا 

دشاب ینف  دانسا  قباطم  تاداهنشیپ 

9357189915 یتسپ :  دک  یرقاب ،  دیهش  عمتجم  ینابعش - ) دیهش   ) همانهاش 35 همانهاش -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33004250-051  ، 33658520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33656898-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

simatender.ir :: عبنم :: 1401/09/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشمرخ یبیکرت  لکیس  هاگورین  هب  طوبرم  ویتلر  هربیو  رنشیدناک  لانگیس  ددع  دیرخ 4 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 6ED1052-1MD00-OBA8 سنمیز وگول  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 6ED1055-1MA00-OBA2 وگول تراک  -2

وگول  تراک  -3
وگول  تراک  -4
وگول  تراک  -5

6ED1052-1HB00-OBA8 وگول تراک  - 6
1101001609003163 زاین :  هرامش 

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نامقل تعنص  قرب  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   6ES7365-0BA01-0AA0 لدم متسیس  لرتنک  یس  لا  یپ  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامرف هجوت  زاین  یلک  حرش  هب  افطل  تسویپ  هب  دیرخ  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
*** دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  یرازگراب  بسک  زاوج  روتکاف و  شیپ  ****

 : یتسپ دک  ناغم ،  یرورپماد  تعنصو و  تشک  تکرش  دابآ  سراپ  ناتسرهش  یرتمولیک  لیبدرا 25 ناتسا  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5695161111

31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طوبرم طوبرم ویتلر   ویتلر هربیو   هربیو رنشیدناک   رنشیدناک لانگیس   لانگیس ددع   ددع دیرخ  44 دیرخ ناونع : : ناونع 3737

متسیس متسیس لرتنک   لرتنک یسیس   لالا   یپیپ   ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024334 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CCN15-30/GS60-E2 لدمروسنس -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
CCN15-30/GS60-E2 لدمروسنس -2

DVP12SE11T لدماتلد PLC-3
اتلد لسدول  لوژام  -4

هعسوت لوژام  -5
هعسوت لوژام  -6

1101001609003166 زاین :  هرامش 
ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دالوف هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   ITALCOPPIE هدنزاس عجرم   THERMOCOUPLE PT100 یتراجت مان   RTD PT100 یترارح لپوکومرت  الاک :  مان 
ناریا یژایلآ 

ددع 21 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامرف هجوت  زاین  یلک  حرش  هب  افطل  تسویپ  هب  دیرخ  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
*** دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  یرازگراب  بسک  زاوج  روتکاف و  شیپ  ****

 : یتسپ دک  ناغم ،  یرورپماد  تعنصو و  تشک  تکرش  دابآ  سراپ  ناتسرهش  یرتمولیک  لیبدرا 25 ناتسا  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5695161111

31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-140-TE-01T-1634 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/22هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6024999 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاگ دحاو 3  ییاراک  تست  مق ـ  هاگورین  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هعسوت هعسوت لوژام   لوژام -- اتلد اتلد PLCPLC-- روسنس روسنس ناونع : : ناونع 3939

یزاگ یزاگ دحاو  33   دحاو ییاراک   ییاراک تست   تست ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt26_0020661 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023451 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Gas detecting system 5701 control system یا هلحرم  ود  قیقد 3 1401/2/29 1401/2/10 1401/9/21  رازبا  یکدی  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هاگشناد  ناهج  تاعلاطم  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 14 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GST نامتخاس قیرح  یافتا  هاگتسد  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدومحم 09362028099 دراد  زاین  یمسر  روتکاف 

1101098931000004 زاین :  هرامش 
نارهت هاگشناد  ناهج  تاعلاطم  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

GST نامتخاس قیرح  یافتا  هاگتسد  سیورس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدومحم 09362028099 دراد  زاین  یمسر  روتکاف 

3159738794 یتسپ :  دک  ناهج ،  تاعلاطم  هدکشناد  نابایخ 15 و 16  نیب   یلامش  دابا  ریما  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61119200-021  ، 61119282-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61119282-021 :: 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

Gas detecting system 5701  control systemGas detecting system 5701  control system ناونع : : ناونع 4141

GSTGST نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح یافطا   یافطا هاگتسد   هاگتسد سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها ییاجر  دیهش  کینیلک  یلپ   :: 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   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ.دشابیم تسویپ  طیارشودادرارقو  تسیل  قیرح .  افطا  مالعا  متسیس  یرادهگن  ریمعت   . هدش هدافتسا  هباشم  دکناریازا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ ظاحل  روتکاف 

1101091169000093 زاین :  هرامش 
زاوها ییاجر  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

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

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

ظاحل روتکاف  شیپ.دشابیم  تسویپ  طیارشودادرارقو  تسیل  قیرح .  افطا  مالعا  متسیس  یرادهگن  ریمعت   . هدش هدافتسا  هباشم  دکناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیدزابو یگنهامه  تهج  سانشراک  هرامش.ددرگ 

6193645868 یتسپ :  دک  ییاجر ،  دیهش  کینیلک  یلپ  سوواکیک  نابایخ  ناگدازآ  نابایخ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32239889-061  ، 32239894-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220012-061 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt31-0147111 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/21هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024213 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

annuncitor یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

قیرح قیرح افطا   افطا مالعا   مالعا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 4343

annuncitorannuncitor ناونع : : ناونع 4444

مالعا مالعا متسیس   متسیس قیرح   قیرح دضدض   لباک   لباک  -  - KNXKNX  متسیس متسیس   VV  1212 یرطاب   یرطاب  -  - PVCPVC  سنج سنج هداس   هداس تکاد   تکاد قیرح -  -  قیرح مالعا   مالعا دربراک   دربراک نوز   نوز   44 لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ ناونع : : ناونع
غارچ غارچ قیرح - - قیرح مالعا   مالعا یناشن   یناشن شتآ   شتآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا یتسش   یتسش قیرح -  -  قیرح مالعا   مالعا یترارح   یترارح روتکتد   روتکتد قیرح - - قیرح مالعا   مالعا یدود   یدود روتکتد   روتکتد قیرح -  -  قیرح مالعا   مالعا ریژآ   ریژآ قیرح -  -  قیرح

قیرح قیرح مالعا   مالعا روتاکیدنا   روتاکیدنا تومیر   تومیر نزنز   کمشچ   کمشچ

4545
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:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024281 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ رداص  یتسویپ  لیاف  ساسارب  روتکاف  شیپ  ًامتح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا الاک  کرام  عون و  یگنهامه  تمیق  هئارا  زا  لبق 

ههام یرابتعا 3  تخادرپ 
یلیئاکیم 09123138548

1101096102001125 زاین :  هرامش 
نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   ACT-4 لدم قیرح  مالعا  دربراک  نوز  لرتنک 4  لناپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  یا  هخاش  کنیرش 20  هتسب   m 2 لوط  30x30 mm زیاس  cm 3 یلخاد رطق   PVC سنج هداس  تکاد  الاک :  مان 

هتسب 150 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   MTN668991 لدم  KNX متسیس  V 12 یرطاب الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
ایاپ یژرنا  لیدبت  هدننک  هضرع  عجرم   FZG CABLE یتراجت مان   FMZ4100 قیرح مالعا  متسیس  قیرح  دض  لباک  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

نایرم تراجت  صیخرت  هدننک  هضرع  عجرم   FDP یتراجت مان   EX-SRIP لدم قیرح  مالعا  ریژآ  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
نایناریا نازاس  راکشآ  هدننک  هضرع  عجرم   TESLA یتراجت مان   SD407 لدم قیرح  مالعا  یدود  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

نایناریا نازاس  راکشآ  هدننک  هضرع  عجرم   TESLA یتراجت مان   HD417 لدم قیرح  مالعا  یترارح  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
ایندمحم یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   CN-S92 لدم قیرح  مالعا  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

یراگتسر دیما  هدننک  هضرع  عجرم  کایرآ  یتراجت  مان   RI لدم قیرح  مالعا  روتاکیدنا  تومیر  نز  کمشچ  غارچ  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسکات کیبآ و  زاگ  تارادا  یاه  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091335000101 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
تفرشیپ دصرد  1 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
کیبآ رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  هدش  هدروآ  تسویپ  رد  هک  تاحیضوت  لیاف  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

3194-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ مرخ  هاگدورف   :: 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 15 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

sow تاصخشم قبط  دابآ  مرخ  یادهش  هاگدورف  قیرح  نالعا  یاه  متسیس  یزاسهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001615000032 زاین :  هرامش 

دابا مرخ  هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرظن یاقآ  یلیمکت  تاحیضوت.ددرگ  مالعا  امتح  سامت  هرامش.دریگ  رارق  کالم  یراذگ  تمیق  رد  ددرگ و  تیاعر   sow دراوم اقیقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09123877889

6814166114 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  یادهش  هاگدورف  کشمیدنا  هداج  رتمولیک 8  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33439903-066  ، 33439901-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33439902-066 :: 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

ناتسکات ناتسکات وو   کیبآ   کیبآ زاگ   زاگ تارادا   تارادا یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646

sowsow تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط دابآ   دابآ مرخ   مرخ یادهش   یادهش هاگدورف   هاگدورف قیرح   قیرح نالعا   نالعا یاه   یاه متسیس   متسیس یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 4747

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024465 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هدش  مالعا  هباشم  دکناریا  ) زاین دروم  روتکتد  تیه  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001429000068 زاین :  هرامش 

ناسارخ قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   OGGIONI هدنزاس عجرم   RAS/AD/369 لدم قیرح  مالعا   LCD نودب دیفلوس  نژوردیه  زاگ  راجفنا  دض  روتکتد  الاک :  مان 

ورشیپ لرتنک  رایاوه  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   OGGIONI هدنزاس عجرم   RAS/AD/127 لدم قیرح  مالعا   LCD نودب نژوردیه  زاگ  راجفنا  دض  روتکتد  الاک :  مان 

ورشیپ لرتنک  رایاوه 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
ورشیپ لرتنک  رایاوه  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   OGGIONI هدنزاس عجرم   TMP2-J لدم قیرح  مالعا   SMT ترارح راجفنا  دض  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

لرتنک رایاوه  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   VINESYS هدنزاس عجرم   FX500-EX لدم قیرح  مالعا  راجفنا  دض   IR3 هلعش روتکتد  الاک :  مان 
ورشیپ

ددع 1 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

لرتنک رایاوه  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   VINESYS هدنزاس عجرم   FX20-EX لدم قیرح  مالعا  راجفنا  دض   UV/IR هلعش روتکتد  الاک :  مان 
ورشیپ

ددع 2 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

زاسدوخ ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   F ml.165 لدم  Lit 165 تیفرظ الط  یاھ  هنومن  بوذ  هروک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دقاف تاداهنشیپ  هب  ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  روآ  دهعت  زاجم و  یاضما  رهم و  اب  اددجم  تسویپ  لیاف  ندومن  رپ  زا  سپ.دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییازریم سدنهم  یاقآ  یلخاد 210  سامت 05138679991  .دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تسویپ  لیاف 

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

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

38680028-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسا تسا هدش   هدش مالعا   مالعا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا )) زاین زاین دروم   دروم روتکتد   روتکتد تیه   تیه دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 4848

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

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

زا 131 ھحفص 34 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vydp52d8rkrdc?user=37505&ntc=6024465
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6024465?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024517 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ روتکاف  شیپ  قبط  یتاسیسات  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000621 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   MTN547561 لدم دود  روتکتد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا یمازلا  یداهنشیپ  یالاک  تایئزج  اب  روتکاف  شیپ  لاسرا  ددرگ .  تبث  تایلام  نودب  عومجم و  تروص  هب  تمیق  تسا و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدوتس یاقآ  ینف 75358817  سانشراک  یعیفش 75358219  // دشاب .  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دود دود روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 4949

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 STRAINER T TYPE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناریا  طقف 

تسویپ رد  طیارش  حرش و 
1101091863001350 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دنهس شیوپ  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  یناشن  شتآ  پمپ  شکم  گنلیش   H-STRAINER DN 200 یزلف یفاص  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اضما رهم و  ار  اه  هگرب  یمامت  مالعتسا ، هرامش 10  دنب  ندرکرپ  زا  سپ  دیاب  هدننک  نیمات  هجوت  - هجوت - هجوت هجوت - - هجوت - هجوت هجوت - - هجوت - هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن یراذگراب  هناماس  رد  سپس  هدرک و 

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

38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

صوصخم6023613 یناشن  شتآ  یکینورتکلا  تراک  یناشن -  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ 
قیرح مالعا  لناپ 

هحفص 23) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   3838 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یناشن یناشن شتآ   شتآ پمپ   پمپ شکم   شکم گنلیش   گنلیش   H-STRAINER DN 200H-STRAINER DN 200 یزلف   یزلف یفاص   یفاص ناونع : : ناونع 5050

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023218 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 9710251  هرامش  مرالا  مارگورپ  الاک  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم 

1101093985007073 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

طابترا نیما  هدننک  هضرع  عجرم   SEPURA هدنزاس عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   SEPURA یتراجت مان   STP لدم یتسد  میس  یب  مارگورپ  لباک  الاک :  مان 
ناتسزوخ

ددع 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

4148775-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراوزبس میکح  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسد یتسد میس   میس یبیب   مارگورپ   مارگورپ لباک   لباک ناونع : : ناونع 5151

g10g10 رورس   رورس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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g10 رورس تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091294000038 زاین :  هرامش 

یراوزبس میکح  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
عجرم  HP یتراجت مان   HPE DL38X GEN10 12GB SAS EXPANDER CARD KIT WITH CABLES لدم هنایار  رورس  کسید  دراه  هظفحم  الاک :  مان 

شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس
ددع 1 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
شکور سنج  نارهت  شزادرپ  نایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   QK735A لدم هنایار  هکبش  لباک  الاک :  مان 

m 15 هبعج یدنب  هتسب  عون   µm 50/125 عطقم حطس  رمیلپ  یداه  سنج  یکیتسالپ 
هبعج 1 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP Smart Array P420/2GB FBWC 6Gb 2-ports Int SAS Controller لدم هنایار   PCI رلرتنک تراک  الاک :  مان 

اسرب نازادرپ  شواک 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMSUNG هدنزاس عجرم   PCLE NVME M.2 960 EVO لدم  TB 1 تیفرظ هنایار  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ینیسرآ یلعمرحم 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ای 05144012884 سامت 09155727348  هرامش  یتسویپ - لیاف  قبط  قیقد  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9617976487 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامزاس  یراوزبس –  میکح  هاگشناد  سیدرپ  رهش  –  دیحوت  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44012884-051  ، 44410310-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44410300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023292 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناهام گم  میس 70  یب  تروصب  تنرتنیا  دناب  یانهپ  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004813000328 زاین :  هرامش 

هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

لاس 70 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415913111 یتسپ :  دک  هیئاضق ،  هوق  یزکرم  نامتخاس  باجح  نابایخ  شبن  زرواشک   راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66960261-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 20 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس چیوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001093000182 زاین :  هرامش 

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  هدننک :  رازگرب 
ws-c2960s-48ts-l - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  7 دادعت : 

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

یرابتعا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمیظع مناخ  هرامش 88492200  اب  هرواشم  تهج 

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناهام هناهام گمگم     7070 میس   میس یبیب   تروصب   تروصب تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5353

وکسیس وکسیس چیوس   چیوس ناونع : : ناونع 5454

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

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

زا 131 ھحفص 39 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3b7x6y9x9q5vc?user=37505&ntc=6023292
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6023292?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/eyvwmyjldghgr?user=37505&ntc=6023329
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6023329?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  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 13 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یضرف  دک  ناریا  تسویپ  تاصخشم  قبط   online ups 3kva هاگتسد 3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091498000136 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  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 3 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9415675949 یتسپ :  دک  یلامش ،  ناسارخ  زاگ  تکرش  ادخهد  نابایخ  شبن  یقرش  یناقلاط  نابایخ  درونجب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32403333-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32264963-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023377 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب دشاب یمیم   یضرف   یضرف دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   online ups  3kvaonline ups  3kva هاگتسد   هاگتسد 33 ناونع : : ناونع 5555

لرتنک لرتنک متسیس   متسیس زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت :: دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 5656
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19 زاف مهد  هاگشیالاپ  - لرتنک متسیس  زاین  دروم  تازیهجت  : دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097684000285 زاین :  هرامش 

مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یسابع رمق  هدننک  هضرع  عجرم   RAOOP یتراجت مان   BH049 لدم  USB باه الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

سیدنا هدازالاب  اقآ  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   CPU یتراجت مان   GHz 2/4 شزادرپ تعرس   INTEL 5700 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
نیورش تراجت  نیزرف  هدننک  هضرع  عجرم   G41T لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

یبوقعی دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم   LEVITON یتراجت مان   C6 لدم هنایار  هکبش  طبار  لباک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
اتنپس زارف  نیدار  هدننک  هضرع  عجرم   D-NET یتراجت مان   m 1/5 لوط  D120 لدم  LAN هب  USB لیدبت لباک  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ در  ببس  هدنشورف  طسوت  تامازلا  دنبره  تیاعر  مدع.تفرگ  دهاوخ  رارق  یسررب  دروم  تسویپ  تامازلا  لیاف  ساسا  رب  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
" دوشن هدافتسا  هباشم  مالقا  زا  افطل  " .دش دهاوخ  یلام  ینف و 

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

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

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

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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هگنلردنب یناریتشک  ردنب و  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 09 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

c3850 چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003754000030 زاین :  هرامش 

هگنلردنب یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3850-24P-S لدم هنایار  هکبش  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هدش  تسویپ  لیاف  طیارش  قباطم  دیاب  دیرخ 

7971945699 یتسپ :  دک  یدرونایرد ،  ردانب و  هرادا  هگنلردنب -  هگنلردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44242844-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44245182-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6023492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/19 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کینوساناپ کرام  تسویپ  مئامض  قبط  لوژام  / تراک مالقا  ناونع : 

14013373 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/10 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

c3850c3850 چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5757

لوژام لوژام // تراک تراک مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 5858
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ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023524 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتا رتسب  قیرط  زا   E1 لاقتنا تهج   FAT-50C1D لدم  Fatech دنرب تنرتا  رتسب  یور   TCP/IP هب  E1 لدبم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001597000263 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
داگراساپ تراجت  رتخا  هدننک  هضرع  عجرم   FATECH یتراجت مان   FAT50 E لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  هام  رثکادح 3  هجو  تخادرپ 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  زاوها )  ) نامزاس یاهرابنا  هرادا  ات  هیلخت  لمح و  هنیزه 
 . ددرگ یم  مالعا  دودرم  هدش  هئارا  تمیق  تاصخشم ،  روتکاف و  شیپ  ندوبن  همیمض  تروص  رد 

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5959
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نایوجشناد 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 13 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وین  ws-c2960x-48FPD-l چیئوس  switch Cisco هاگتسد کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هدهاشم  تسویپ  لیاف 

OEM ریغ یلصا ،  دنبکا   ، یا وا  یپ  ، وین لدم  ، هدش گنر  ریغ  (، Original)
1101010003000110 زاین :  هرامش 

نایوجشناد روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناشیدنا کین  نامرآ  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CLSCO هدنزاس عجرم   CLSCO یتراجت مان   WC-2960X لدم هکبش  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

وین  ws-c2960x-48FPD-l چیئوس  switch Cisco هاگتسد کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هدهاشم  تسویپ  لیاف 

Refurbished ریغ  ، OEM ریغ یلصا ،  دنبکا   ، یا وا  یپ  ، وین لدم  ، هدش گنر  ریغ  (، Original)

1581944734 یتسپ :  دک   ، info@saorg.ir نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96664494-021  ، 96664000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88319794-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لدم لدم ،، هدش هدش گنر   گنر ریغ   ریغ (، (، OriginalOriginal  ) ) دوش دوش هدهاشم   هدهاشم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف وین   وین   ws-c2960x-48FPD- lws-c2960x-48FPD- l چیئوس   چیئوس   switch Ciscoswitch Cisco  هاگتسد هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع
OEMOEM  ریغ ریغ یلصا ،  ،  یلصا دنبکا   دنبکا  ، ، یایا واوا   یپیپ   ،، وین وین

6060
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ناهفصا ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023543 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  اه و  هشقن  تامازلا ، اهدرادناتسا ، مالقا ، تسیل  قبط  یکناب  هبعش  هکبش  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003371000062 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   IP-PC620 لدم  m 2 لوط  UTP CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8144639641 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نادیم  یسودرف و  لپ  لصافدح  لیعامسا  لامک  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226828-031  ، 32216605-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226116-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt26_0120259 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/09/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023568 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ویسپ هکبش  مود 1401  ههام  یفرصم 6  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

تسویپ تسویپ دادرارق   دادرارق وو   اهاه   هشقن   هشقن تامازلا ، ، تامازلا اهدرادناتسا ، ، اهدرادناتسا مالقا ، ، مالقا تسیل   تسیل قبط   قبط یکناب   یکناب هبعش   هبعش هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 6161

ویسپ ویسپ هکبش   هکبش   140 1140 1 مود   مود ههام   ههام   66 یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع 6262
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هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6023618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخوس  دنمشوه  هناماس  کیژتارتسا  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  ساسا  رب  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا 

1101092935000844 زاین :  هرامش 
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یبیقن اضردیس  هدننک  هضرع  عجرم   INDUSTRIE TECHNIK یتراجت مان   SL1E گولانآ یبد  چوس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
لرتنک قرب و  تخاس  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   POWER COM هدنزاس عجرم   UPS دربراک  VGD-1000/S لماک هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

انپم
تس 1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
سیدرپ هدنزاس  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GP380A-ES لدم  W 380 ناوت هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

زبس هرایس  تعنص 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

 . تسا یمازلا  لانیجروا  یالاک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( هنایار هنایار هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم گولانآ -  -  گولانآ یبد   یبد چوس   چوس تخوس (  (  تخوس دنمشوه   دنمشوه هناماس   هناماس کیژتارتسا   کیژتارتسا مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 6363
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نامیلس دجسم  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 14 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023670 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  دیفس -  زورک  جوز  یتارباخم 10  لانیمرت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001250 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   IP-PP616 لدم  in 19 زیاس  CAT6 تروپ یطابترا 16  هکبش  لانیمرت  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  دیفس -  زورک  جوز  یتارباخم 10  لانیمرت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم همیمض  هک  یتسویپ  کرادم  هب  دوش  عوجر  الاک  دادعتو  مالقا  تاصخشمواضاقت  لماک  حرش  -2

 - ، یزکرم هرادا  نامیلسدجسم -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تفن -  یادهش  نادیم  نامیلسدجسم -  ناتسزوخ -  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6491633133 یتسپ :  دک 

43221632-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 12 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023691 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس کر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498005622 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرش متسیس  سراپ  یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL370G6 لدم رورس  کر  الاک :  مان 

ددع 18 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف هعلاطم  ار  تسویپ  لیاف  مالعتسا  طیارش  اضاقت و  حرش  زا  قیقد  عالطا  یارب  افطل  ، دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466227-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   1616 یطابترا   یطابترا هکبش   هکبش لانیمرت   لانیمرت ناونع : : ناونع 6464

رورس رورس کرکر   ناونع : : ناونع 6565
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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 07 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد هس   ASUS:STRIX Z690_A دربردام اب  راگزاس  ( PCLe  ) تروپ لانرتنیا 2  هکبش  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیوحت زا  سپ  زور  هیوست 20 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  جرد 
1201001036000492 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  3 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیوحت لیوحت زازا   سپسپ   زور   زور   2 020 هیوست   هیوست هاگتسد   هاگتسد هسهس     ASUS:STRIX Z690_AASUS:STRIX Z690_A  دربردام دربردام اباب   راگزاس   راگزاس ( ( PCLePCLe  ) ) تروپ تروپ   22 لانرتنیا   لانرتنیا هکبش   هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ جرد   جرد

6666
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مشق نوخرس و  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دنشاب  IEEE 502 درادناتسا ساسارب  دیاب  لوژام  چیئوس و  تسویپ و  تاصخشم  قبط  لوژام  تروپ Cisico و  چیئوس 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092521000282 زاین :  هرامش 

مشق نوخرس و  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   Cisco یتراجت مان   WS-C2960X-24TS-L لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

نایناریا اه  هداد  قفا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  ینف و  داهنشیپ  هیاراتسویپ  تاصخشم  قبط  لوژام  تروپ Cisico و  چیئوس 24   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ جرد  هدوزفا  شزرا  تایلام  باستحا  نودب  یداهنشیپ  تمیق 

.دشاب یم  تبث  تهج  دک  ناریا 

7915996489 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  سابعردنب  بانیم  هار  سیلپ  یوربور  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32192234-076  ، 33669930-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33669922-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دنشاب .دنشاب   IEEE 502IEEE 502 درادناتسا درادناتسا ساسارب   ساسارب دیاب   دیاب لوژام   لوژام وو   چیئوس   چیئوس وو   تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط لوژام   لوژام وو     Cis icoCis ico  تروپ تروپ چیئوس  2424   چیئوس ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023823 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نهموب هراوهام  یکیرتکلا  تاسیسات  یزاسهب  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001896 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
انبم نژون  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  انبم  نژون  هدنزاس  عجرم   mm^2 16 زیاس یسم  سنج  یتارباخم  هکبش  وشلباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

دنوامد رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب لصاو  دات  دروم  دیاب  سانجا  یمامت  ** تسیمازلا ینف  تاصخشم  لماک  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هیارا  ** یتسویپ کرادم  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف  هدهع  هب  لیوحت  لمح و  هنیزه  یمامت  ** تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم 

دیریگب سامت  شادراق  سدنهم  اب 88112957  تاعالطا  هنوگ  ره 

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

88114247-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناتسا  یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023930 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  رهشناریا - زکرم  هیحان  یرادرب  هرهب  هرادا  رتویپماک  هکبش  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000429 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/17 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم هئارا  هب  طونم  راک  یراذگاو  دشاب - یم  یمازلا  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  ریوصت  مامضناب  تمیق ،  زیلانا  داهنشیپ و  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلامکریم 31137164 سانشراک.تسا  یتساوخرد 

9816843138 یتسپ :  دک  هاگشناد 37 و 39 ،  نیب  هاگشناد  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31137056-054  ، 31137000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هراوهام هراوهام یکیرتکلا   یکیرتکلا تاسیسات   تاسیسات یزاسهب   یزاسهب تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6868

هرادا هرادا رتویپماک   رتویپماک هکبش   هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرارق بلاق  رد  تسویپ  تاصخشم  تسیل و  قبط  یوضر  ناسارخ  ناتسا  حطس  رد  یرون  ربیف  یاهریسم  یراکرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001880 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف روتکاف  تخادرپ.دامن  لصاح  سامت  یرادا  تقو  رد  هرامش 05136098888  اب  درف  یمارکا  یاقآ  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  باسح  اصافم  هیارا  تروص  رد 

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سولاچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش چیوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092304000083 زاین :  هرامش 

سولاچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960S-24PS-L لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

سولاچ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف طسوت  ربتعم  هلاس و  کی  یتناراگ  یاراد  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رف یراصنا  هرامش 01159755322  اب  دیرخ  دراوم  صوصخ  رد  یمق و  نایمشاه و  ینب  نایاقآ  - 01159755341  - هرامش اب  ینف  لاوس  صوصخ  رد  - 2

 : یتسپ دک  میقتسم 59755410-01159755311 ،  یاه  هرامش  تفن - رابنا  بنج  اضر -  ماما  راولب  سولاچ -  سولاچ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4661756611

59755322-011  ، 52256891-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52256900-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا حطس   حطس ردرد   یرون   یرون ربیف   ربیف یاهریسم   یاهریسم یراکرپ   یراکرپ ناونع : : ناونع 7070

هکبش هکبش چیوس   چیوس ناونع : : ناونع 7171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هگنلردنب یناریتشک  ردنب و  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 09 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

c3850 چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003754000031 زاین :  هرامش 

هگنلردنب یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3850-24P-S لدم هنایار  هکبش  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هدش  تسویپ  لیاف  طیارش  قباطم  دیاب  دیرخ 

7971945699 یتسپ :  دک  یدرونایرد ،  ردانب و  هرادا  هگنلردنب -  هگنلردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44242844-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44245182-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

c3850c3850 چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7272

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  کرانا  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: 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   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024268 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرارطضا قربو  هکبش  مالقا 

ددرگ مالعا  ینف  تاصخشمو  دنرب  اب  مالقا  زیر  تمیق 

دشاب یم  الاک  هدنشورف  هدهعب  تازیهجت  لاسرا  هنیزه 
1101092250000001 زاین :  هرامش 

کرانا هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
روشک  CISCO هدنزاس عجرم   CISCO یتراجت مان  هنایار  هکبش  لباک  + لوژام + رگشیامن + اتید چیئوس   2960XR-24-TD-L+2xSFP+SR 10G هعومجم الاک :  مان 

نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس 
تس 1 دادعت : 

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

ات 19 و ات 15 و 18  ات 8 و 12  فیدر 2  ) دشاب یم  زاین  دروم  تمالع +  نودب  یاه  فیدر  طقف  دشاب و  یم  تسویپ  لیاف  اب  قباطم  یتساوخرد  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ات 25 و 30 و 32 و 45)  23

ددرگ مالعا  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  اب  تمیق 
دیریگب سامت  هرامش 03146256901  اب 

8397113543 یتسپ :  دک  هافر ،  یوک  یتشهب - دیهش  راولب  کرانا - ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46203014-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46203015-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش لباک   لباک ++ لوژام لوژام ++ رگشیامن رگشیامن ++ اتید اتید چیئوس   چیئوس   29602960 XR-24-TD-L+2xSFP+SR 10GXR-24-TD-L+2xSFP+SR 10G هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 7373
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024433 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DCS1000*3 رواپ تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953000994 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کاپ  رای  رتسگ  کاوژپ  هدنزاس  عجرم  یتارباخم  گنیچیئوس  یاه  متسیس  دربراک   PWS1-051 لدم رواپ  تراک  الاک :  مان 

کاپ رای  رتسگ  کاوژپ 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم دات  دروم  زاین  یلک  حرش  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نیمات  اب  الاکو  هنومن  لاسرا  هنیزه  -2

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 3
دشابیم ههام  تخادرپ 2  - 4

دشابیم یمازلا  هدننک  نیمات  هارمهو  تباث  نفلت  تبث  - 5
نفلتاب 09163033166 یگنهامه  - 6

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

34490517-061  ، 34434142-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DCS1000*3DCS1000*3  رواپ رواپ تراک   تراک ناونع : : ناونع 7474
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نادهاز یللملا  نیب  هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادهاز هاگدورف  تهج  دنبکآ ) ون و  ) وکسیس چیئوس  ددع  دیرخ 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003860000045 زاین :  هرامش 
نادهاز یللملا  نیب  هاگدورف  هدننک :  رازگرب 

روشک  CISCO هدنزاس عجرم   CISCO یتراجت مان  هنایار  هکبش  لباک  + لوژام + رگشیامن + اتید چیئوس   2960XR-24-TD-L+2xSFP+SR 10G هعومجم الاک :  مان 
نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس 

تس 4 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سنج نداد  تمیق  زا  انمض  ههام  یتکرش 12  یمسر  یتناراگ  اب  تسویپ  تسیل  قبط  وکسیس  چیئوس  ددع  دیرخ 4  ، دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن یراددوخ  مود ) تسد  ) رفیر

9815959376 یتسپ :  دک  نادهاز ،  هاگدورف  یرهطم -  راولب  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33213730-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33213730-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادهاز نادهاز هاگدورف   هاگدورف تهج   تهج دنبکآ ) ) دنبکآ وو   ونون   )) وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ددع   ددع   44 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7575
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هئارا مدع  هدوب و  یمازلا  تسویپ  کرادم  دادرارق و  هئارا  ءاضما و  .تسویپ  دادرارق  سیون  شیپ  قباطم  هکبش  تینما  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم فارصنا  هلزنم  هب  نآ 

1101001017000620 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تمیق  هئارا  تهج  افرص  هباشم و  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرگسع  75358222

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

75358213-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تینما   تینما تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7676
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: 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 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024570 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاررقم  طباوض و  حرش  قباطم  تشر  زکرم  رد  تلو  هب 24  تلو  لدبم 48  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001871 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 013- اب  ینف  دراوم  اب  هطبار  رد  دیناوتیم  زاین  تروص  رد  تسا و  هدش  جرد  تسویپ  یاهلیاف  رد  ینف  یمومع و  طباوض  طیارش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  یلخاد 24   32132594 هرامش 013 - اب  یمومع  دراوم  اب  هطبار  رد  یلخاد 20 و   32132594

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

33132594-013  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلو تلو هبهب  2424   تلو   تلو   4848 لدبم   لدبم بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777
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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   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024622 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 SFP-25G-SR-S لوژام دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دکناریا 

1101001022001905 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تختیاپ نارتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SFP-H10GB-CUM3M لدم هنایار  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

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

دشاب لصاو  دات  دروم  دیاب  سانجا  یمامت  ** تسیمازلا ینف  تاصخشم  لماک  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هیارا  ** یتسویپ کرادم  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف  هدهع  هب  لیوحت  لمح و  هنیزه  یمامت  ** تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم 

دیریگب سامت  نیگرگ  سدنهم  اب 88115345  تاعالطا  هنوگ  ره 

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

88114247-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هوکزوریف نامیس  یدیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FIKCC-391-1691 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/19هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6024864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لانگیس هدننک  تیوقت  هاگتسد  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا   SFP-25G-SR-SSFP-25G-SR-S لوژام   لوژام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878

لانگیس لانگیس هدننک   هدننک تیوقت   تیوقت هاگتسد   هاگتسد نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 7979
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ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024878 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنردیفس LED - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گنرزبس LED - 2

گنر  یبآ  LED - 3
V/3OAO یرس  DVP-04D-SL هعسوت لوژام  - 4

DOP-TO7 BV شیامن هحفص  - 5
V4/18A1 یرس  DVPO4TC-S امد تراک  - 6

1101001609003165 زاین :  هرامش 
ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعنص دنرفا  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  سنمیز  یتراجت  مان   6GK1561-1AA00 یتعنص هنایار  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 5009 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامرف هجوت  زاین  یلک  حرش  هب  افطل  تسویپ  هب  دیرخ  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
*** دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  یرازگراب  بسک  زاوج  روتکاف و  شیپ  ****

 : یتسپ دک  ناغم ،  یرورپماد  تعنصو و  تشک  تکرش  دابآ  سراپ  ناتسرهش  یرتمولیک  لیبدرا 25 ناتسا  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5695161111

31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هحفص هحفص - - V/3OAO 5V/3OAO 5 یرس یرس   DVP-04D-SLDVP-04D-SL هعسوت هعسوت لوژام   لوژام - - 44 گنر   گنر یبآ   یبآ LEDLED گنرزبس  33 - - گنرزبس LEDLED - - 22 گنردیفس   گنردیفس LEDLED - - 11 نیمات   نیمات نیمات : : نیمات ناونع : : ناونع
V4/18A1V4/18A1 یرس   یرس   DVPO4TC-SDVPO4TC-S امد   امد تراک   تراک - - DOP-TO7 BV 6DOP-TO7 BV 6 شیامن   شیامن

8080
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لیبدرا هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: 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 13 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرف ندومنن  لیمکت  تروص  رد  هجوت   * دشاب یم  هباشم  دکناریا  .یتسویپ  تسیل  قبط  نویواپ  هکبش  چیپ و  یزادنا  هاردیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دش دهاوخن  یگدیسر  تکرش  یمالعا  تمیق  هب  یتسویپ 

1101000217000270 زاین :  هرامش 
لیبدرا هر   ینیمخ   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دادعت 1 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  اددجم  اضما و  رهم و  یتسویپ  هحفص  افطل  ددرگ - لمع  نآ  قبط  دوش و  هعلاطم  تقدب  یتسویپ  تسیل  یدمحم - 04533251608 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مرف  ندومنن  لیمکت  تروص  رد  هجوت  * ددرگ یراذگراب 

* دش دهاوخن  یگدیسر  تکرش  یمالعا  تمیق  هب  یتسویپ 

5616947531 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ماما ناتسرامیب  مدقا  یعون  دیهش  لیبدرا خ  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33251608-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33262140-045 :: 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

یتسویپ6023265 ینف  تاصخشم  یط  یبناج  مزاولو  هتسبرادم  یاه  هحفص 80)نیبروددیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هاگتسدکی6023408 لاتیجید  رتم  یتلوم  هاگتسدکی و  هکبش  رتست  هاگتسد و  کی  یرایش  راهچ  لیرد 
تروپراهچ چیئوس  و 

هحفص 23) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رکناد6023884 روتوم  اب  کیتاموتا  رد  لرتنک - سسکا  اب  هارمه  زیمت  قاتا  رد  ود  کالرتنیا  یاهمتسیسمتسیس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 69) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

طوبرم6024127 ویتلر  هربیو  رنشیدناک  لانگیس  ددع  هحفص 23)دیرخ 4 یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6024534- هنایار هکبش  هکبش  رتور  کر  - رد  بصن  لباق  قرب  هدننک  عیزوت  دحاو  یتارباخم (  مالقا  دیرخ 
لباک هنایار -  مک  بو  وردوخ -  هرامش  صیخشت  نیبرود  نویزیولت -  نتنآ -  تینوی  لرتنک 

( هتسب رادم  نیبرود  هکبش - 

هحفص 80) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

نویواپ نویواپ هکبش   هکبش وو   چیپ   چیپ یزادنا   یزادنا هار   هار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

لبیل6024927 هطوبرم -  تادنتسم  هیهت  لک و  هرادا  یلحم  هکبش  یژولوپوت  جارختسا  یراذگاو - 
ناکما یرازفا -  تخس  یاه  هاگتسد  ۀیلک  پملپ  یرارطضا -  قرب  هکبش و  یاهدون  یراذگ 

رورس قاتا  ددرت  هاگتسد  زا  یریگ   log

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 69) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

بصن6025013 یارب  لون ، زاف و  کی  تلو  رپمآ 250  زیرپ 16  رورس - : قاتا  زیهجت  یزاس و  رادناتسا 
هلول ای   ) زاین دروم  هاتوک  یاهلکد  سلریاو -  ویدار  کنیل  رکوش - )  ) نیمز لاصتا  اب  راکور 

 .... و همزال -  یاهناکم  رد  سلریاو  یاهویدار  بصن  تهج  بسانم )

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 69) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دنرم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023412 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنب دنب هار   هار یکیتسالپ - - یکیتسالپ سنج   سنج یکیفارت   یکیفارت داتسا   داتسا خیم   خیم لگلگ   یراطخا -  -  یراطخا ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات یکیتسالپ -  -  یکیتسالپ سنج   سنج یکیفارت   یکیفارت تباث   تباث یسرجوین   یسرجوین دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع
نلیتا نلیتا یلپ   یلپ سنج   سنج یکیفارت   یکیفارت هیالود   هیالود ینمیا   ینمیا هکشب   هکشب ریگ   ریگ هبرض   هبرض گنربش -  -  گنربش اباب   ینمیا   ینمیا هناوتسا   هناوتسا

8282
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هدش یراذگراب  مالعتسا  گرب  ربارب  یکیرتکلا  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050150000142 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  دنرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
عجرم ارضخ  هوکش  بآ  هب  هدنزاس  عجرم  تسالپ  اناتور  یتراجت  مان   NEW200 لدم  cm 200 زیاس یکیتسالپ  سنج  یکیفارت  تباث  یسرجوین  دنب  هار  الاک :  مان 

ارضخ هوکش  بآ  هب  هدننک  هضرع 
ددع 30 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
قرش روحم  نازاس  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  یسدنهم  گنربش  اب  لدم   cm 60 زیاس ثلثم  یراطخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

سرگاز کیفارت  راومه  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  هدنهد  رادشه  دربراک  یزلف  سنج   60x90 cm زیاس لیطتسم  لکش  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
یلیلج هلادبع  هدننک  هضرع  عجرم   cm 40 زیاس عبرم  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

سراپ دور  فیس  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  دور  فیس  هدنزاس  عجرم  یعبرم  رتم  رادقم  یزلف  سنج  لیطتسم  لکش  یتاعالطا  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B.317-R دک  cm 20 زیاس یکیتسالپ  سنج  یکیفارت  داتسا  خیم  لگ  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

ژاپ یورین  نازاس  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتروپ  یلپ  سنج   90x250x750 mm زیاس یسدنهم  هدر  گنربش  اب  ینمیا  هناوتسا  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 150 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B 348 دک  1050x610 mm زیاس نلیتا  یلپ  سنج  یکیفارت  هیالود  ینمیا  هکشب  ریگ  هبرض  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  نمیا  وترپ  دامن  یناگرزاب  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-22000 دک  cm 60 زیاس زمرق  یا  هریاد  راد  میرف  گنربش  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
نمیا وترپ  دامن  یناگرزاب  هدننک 

ددع 150 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  ندش  لیمکت  زا  دعب  مالعتسا  گرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5418618711 یتسپ :  دک  دنرم ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  قرب  هار  راهچ  دنرم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42253315-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42253318-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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کباب رهش  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 13 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدایپ رباع  طوطخ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005616000065 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  کبابرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

لوطرتم 40000 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

کباب رهش  رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگیب 09133934839 یاقآ  سامت  هرامش  ددرگ -  یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت و  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7751811177 یتسپ :  دک  اروش ،  نادیم  بنجریت  متفه  یادهش  راولب  کبابرهش  کباب ،  رهش  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34122006-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34112005-034 :: 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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیدیمح ناتسرهش  هزوح  یکیفارت  تازیهجت  مئالع و  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005617000001 زاین :  هرامش 

هیدیمح ناتسرهش  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هیدیمح ناتسرهش  هزوح  یکیفارت  تازیهجت  مئالع و  بصن   1 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

هیدیمح ناتسزوخ ،  لیوحت :  لحم 

هیلک.ددرگیمن یسررب  یداهنشیپ  تمیق  ( زیلانآ  ) تسویپ کرادم  ندوبن  تروص  رد.ددرگ  همیمض  زیلانآ.دوش  هدز  تمیق  تسویپ  کرادم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ دیق  سامت  هرامش.دوش  اضما  رهم و  تاحفص 

6133884453 یتسپ :  دک  اپیاس ،  یگدنیامنیوربور  نیزنب  پمپ  زا  دعب  هیدیمح  هیدیمح ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6720034-061  ، 36720033-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36720035-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدایپ هدایپ رباع   رباع طوطخ   طوطخ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8383

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   مئالع   مئالع بصن   بصن ناونع : : ناونع 8484

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

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

زا 131 ھحفص 63 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dws3r3fh7nujr?user=37505&ntc=6023646
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6023646?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zzzqzeaelbyae?user=37505&ntc=6023899
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6023899?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناجنز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز یرادرهش  یکیفارت  تازیهجت  ولبات و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005220000403 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

ددع  2,725 دادعت : 
1402/06/30 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4515617188 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  نامتخاس  یدازآ  نادیم  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33422000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422450-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکام یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لمح  هیارک  - دیئامن مالعا  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  تسا  یضتقم  ایرد ، صلاخ  کمن  نت  دیرخ 400  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب

1101050106000072 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  وکام  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هنگنا تمالس  لامج  هدننک  هضرع  عجرم  ایرد  ساملا  یتراجت  مان   kg 1/200 هسیک یعیبط  ییایرد  کمن  الاک :  مان 
هسیک 400 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
وکام رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیارک - دیئامن مالعا  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  تسا  یضتقم  دیامن  مادقاایرد  صلاخ  کمن  نت  دیرخ 400  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  وکام  یرادرهش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لمح 

5861919391 یتسپ :  دک  کالپ 163 ،  ماما  نابایخ  وکام  ناتسرهش  وکام ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34222141-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34222219-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناجنز یرادرهش   یرادرهش یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8585

یعیبط یعیبط ییایرد   ییایرد کمن   کمن ناونع : : ناونع 8686
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دابآ دومحم  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 14 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوطرتم نازیم 50000  هب  یکیفارت ) دیفس  درز و  حلاصم (  هارمهب  کیتاموتا  هاگتسد  اب  یشک  طخ  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093013000107 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  دابادومحم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

لوطرتم 50000 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

دابآ دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یرازگراب  تادنتسم  کرادم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4631613514 یتسپ :  دک  دابآدومحم ،  یرادرهش  نیفعضتسم -  راولب  یدازآ -  نابایخ  دابآدومحم -  ناردنزام -  دابآ ،  دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44748101-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44748105-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوطرتم لوطرتم   5000050000 نازیم   نازیم هبهب   یکیفارت ) ) یکیفارت دیفس   دیفس وو   درز   درز حلاصم (  (  حلاصم هارمهب   هارمهب کیتاموتا   کیتاموتا هاگتسد   هاگتسد اباب   یشک   یشک طخطخ   تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 8787

یماظتنا یماظتنا وو   یراطخا   یراطخا یاه   یاه ولبات   ولبات هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8888
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یتسویپ دروآرب  قباطم  ناتسکات  ناتسرهش  یاه  هار  یزاس  نمیا  تهج  یماظتنا  یراطخا و  یاه  ولبات  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001316000062 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناماس امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   cm 40 زیاس عبرم  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

ناماس امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   14x50 cm زیاس لیطتسم  لکش  امن  ریسم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 600 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ناماس امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   cm 75 زیاس ثلثم  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 450 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

ناماس امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   45x60 cm زیاس لیطتسم  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ناماس امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   30x60 cm زیاس لیطتسم  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

ناماس امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   cm 75 زیاس هریاد  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 150 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ناماس امن  هر  نمیا  هدنزاس  عجرم  ناماس  امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   2x4 cm زیاس ینهآ  سنج  ییامنهار  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 400 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

ناماس امن  هر  نمیا  هدنزاس  عجرم  ناماس  امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   6x6 cm زیاس ینهآ  سنج  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

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

** ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  ًانیع  تمیق  داهنشیپ  گرب  رد  جرد  رب  هوالع  هدوب و  یتسویپ  دروآرب  ساسا  رب  تسیاب  یم  یداهنشیپ  یلک  تمیق   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اه ،  هنایاپ  لقن و  لمح و  لک  هرادا  یگدننار  ییامنهار و  بنج  امیس  ادص و  تشپ  نایزورون  راولب  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3414946161

33696000-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33696015-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024577 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کالپلور تلوب و  موتاب و  شوب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094899000253 زاین :  هرامش 

نادابآ ود  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ادن رون  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   cm 30 ضرع یرتم  لوط  یکیتسالپ  رطخ  مالعا  هدنهد  رادشه  راون  الاک :  مان 

رتم 1200 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

هورگ 3753 انایرآ  تراجت  ناریلد  یناگرزاب  تامدخ  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   PELSIYA یتراجت مان   mm 18 زیاس لیرد  هتم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
نپولآ هدننک  هضرع  عجرم  تالاصتا  دربراک   10x60 mm هزیناولاگ دالوف  شوگ  شش  چیپ  الاک :  مان 

ددع 210 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

نپولآ هدننک  هضرع  عجرم   mm 10 زیاس تالاصتا  دربراک  هزیناولاگ  دالوف  تخت  رشاو  الاک :  مان 
ددع 210 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
ناهج شقن  ترجه  یتعنص  یدیلوت   SKL14 لدم ینوتب  سروارت  کالپلور  الاک :  مان 

ددع 210 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

یرخف هرهز  هدننک  هضرع  عجرم   ZARE یتراجت مان  لدم 10303  یکیفارت  موتاب  الاک :  مان 
ددع 70 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
اراتسآ زارف  ناریح  تادراو  تارداص  هدننک  هضرع  عجرم   SHOVEL یتراجت مان   cm 150 زیاس یبوچ  سنج  لیب  هتسد  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرتحم هدننک  نیمات  مالس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعلاطم  ار  تسویپ  یاهلیاف  تاعالطا  تمیق  تبث  زا  لبق  افطل 

دورد ساپس.ددرگ و  یم  لاطبا  یلاعبانج  تساوخرد  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  یرازگراب  اضما و  رهم و  امتح  طیارش  لیاف 

6315975357 یتسپ :  دک  هاگتسیا 12 ،  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53360500-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53360501-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کالپلور کالپلور وو   تلوب   تلوب وو   موتاب   موتاب شوب   شوب ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 08 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  یکشم  هنیمز  سپ  اب  درز  گنر  بش  یور  هناماس  دک  یزاس 200  هدایپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000256 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ریبدت هدننک  هضرع  عجرم  بط  تداعس  تمالس  ریبدت  هدنزاس  عجرم  یا  هتسب  ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون   16x40 mm زیاس یذغاک  بسچرب  الاک :  مان 

بط تداعس  تمالس 
هتسب 200 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  ریوصت  ًامتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024940 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناردنزام ناتسا  رد  لباب  SC2 زکرم ییوردوخ  دنبهار  تازیهجت  یلیمکت  دیرخو  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001022000246 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

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

لباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یارب.دوش مالعا  دک  ناریا  کی  رد  داهنشیپ  تیریدم ، نیا  طسوت  دک  ناریا  ندومنن  مالعا  تروص  رد  یلک و  تروص  هب  همیمض ، امتح  تمیق  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هعجارم  همیمض  هب  امتح  تاعالطا  بسک  تمیق و  داهنشیپ 

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

32314970-011  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشم یکشم هنیمز   هنیمز سپسپ   اباب   درز   درز گنر   گنر بشبش   یور   یور هناماس   هناماس دکدک     2 00200 یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ناونع : : ناونع 9090

ییوردوخ ییوردوخ دنبهار   دنبهار تازیهجت   تازیهجت یلیمکت   یلیمکت دیرخو   دیرخو بصن   بصن ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا قرب  تیریدم  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023386 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض )  تاصخشم  قبط  تانبرک (  یلپ  یقرب  هرکرک  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا راکنامیپ  اب  باهذ و  بایا  بصن و  لمح و  لیبق  زا  اه  هنیزه  مامت  - دشاب یم  یمازلا  دیدزاب 

1101001070000377 زاین :  هرامش 
ناریا قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

09351392407 یزیورپ 85162042 -  یاقآ  یگنهامه  نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

85169-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

تانبرک تانبرک یلپ   یلپ یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام - دابآدومحم تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023420 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 30  تاقلعتم  ریاس  دیلک و  تراک و  ددع  هس  اب   V لدم یلته  یکینورتکلا  هریگتسدو  لفق  لماک  کپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
طوبرمرازفا مرن  هئارا  اب   USB یراد تراک  ردوکنا  هاگتسداب 

1101093993000524 زاین :  هرامش 
ناردنزام دابآدومحم  تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

روشک دازویدخ  ردان  هدنزاس  عجرم  میارپ  نا  یت  چا  یتراجت  مان  لدم 3612   mm 290 زیاس کاماز  سنج  یتراک  یتشگنا و  رثا  یدورو  رد  هریگتسد  الاک :  مان 
دازویدخ ردان  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 

ددع 30 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

هکرحم ورین  یزاس  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   HEIDEN HAIN یتراجت مان  یکینورتکلا  شک  طخ  دربراک   PWT10 لدم لاتیجید  ردوکنا  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
دابآ دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگتسد دادعت 30  تاقلعتم  ریاس  دیلک و  تراک و  ددع  هس  اب   V لدم یلته  یتراک  یکینورتکلا  هریگتسد  لفق و  لماک  کپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هاگتسد کی  دادعت  هب  ردوکنا  رازفا  مرن  هئارا  هارمه  هب   USB یراد یلته  تراک  رمارگورپ  ای  ردوکنا  هاگتسد 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

4631141997 یتسپ :  دک  رون ،  هداج  رتمولیک 5  دابآدومحم  دابآ ،  دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44745168-011  ، 44745701-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44737524-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طوبرمرازفا طوبرمرازفا مرن   مرن هئارا   هئارا اباب   لاتیجید   - - لاتیجید ردوکنا   ردوکنا یتراک   - - یتراک وو   یتشگنا   یتشگنا رثا   رثا یدورو   یدورو ردرد   هریگتسد   هریگتسد ناونع : : ناونع 9393

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   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023527 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ص)  ) مرکا یبن  ترضح  ناتسرامیب  یا  هشیش  کیتاموتا  یاه  برد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004047000221 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 : 
1401/09/21 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

( ناردنزام ناتسا  بعش  روما  هرادا   ) ناریا یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023529 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کناب دیئات  دروم  تاصخشم و  قفو  کیتاتسا  ورتکلا  گنر  اب  یرتمیلیم  ات 1.5  قرو 1  اب  چناپ  لور  یقرب  هرکرک  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030013000016 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
لامش ریوصت  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   MASTER لدم  1x1 m داعبا یدالوف  سنج  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

هاگتسد 463 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  همانتنامض  روتکاف و  شیپ  هارمه  هب  هدومن  اضما  رهم و  کرادم  تادنتسم و  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4841915116 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  نابعش  همین  ناتسرامیب  یوربور  نارادساپ  راولب  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347881-011  ، 3381-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347875-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( صص  ) ) مرکا مرکا یبن   یبن ترضح   ترضح ناتسرامیب   ناتسرامیب یایا   هشیش   هشیش کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9494

کناب کناب دیئات   دیئات دروم   دروم وو   تاصخشم   تاصخشم قفو   قفو کیتاتسا   کیتاتسا ورتکلا   ورتکلا گنر   گنر اباب   یرتمیلیم   یرتمیلیم   1 .51 .5 اتات     11 قرو   قرو اباب   چناپ   چناپ لور   لور یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9595

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب تسویپ  تسیل  قبط  اقیقد  یداهنشیپ  یاهتمیق  افطل  تسویپ ) تسیل  قبط   ) یمشچ رکناد  روتوم  کینوی  روتارپا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257003041 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
شیاپ ازنه  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   2D-ACC لدم لرتنک  سسکا  اب  هارمه  زیمت  قاتا  رد  ود  کالرتنیا  متسیس  الاک :  مان 

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

هضرع عجرم  کینوی  هدنزاس  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SL20 لدم  100x220 cm داعبا هشیش  موینیمولآ و  سنج  ناملآ  رکناد  روتوم  اب  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
یمظاک یلع  هدننک 

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

ناقلمس هنام و  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزرا یهاوگ  دشاب - هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  صلاخ و  تروصب  تمیق  - - تسا هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  دشابیم - ههامکی  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  یلامج ) یاقآ   ) هرامش 09157162445 اب  رتشیب  عالطا  تهج.دشاب  ربتعم  تنامض  یاراد  دیاب  مالقا  - ددرگ هئارا  هدوزفا 

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

32921222-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

رکناد رکناد روتوم   روتوم اباب   کیتاموتا   کیتاموتا ردرد   لرتنک - - لرتنک سسکا   سسکا اباب   هارمه   هارمه زیمت   زیمت قاتا   قاتا ردرد   ودود   کالرتنیا   کالرتنیا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024000 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگدورف یناشن  شتآ  هاگتسیا  یقرب  یاه  برد  یزادنا  هار  بصن و  لمح ،  هیهت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001630000097 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 4 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعلاطم  لماک  قیقد و  روطب  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  گولاتاک  روتکاف و  شیپ  یراذگراب 

.تسا هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح 
.دیریگب سامت  یناطلس  یاقآ  هرامش 03431268660  اب  افطل  رتشیب  زاین  تروص  رد 

7618947856 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  راولب  یاهتنا  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31268402-034  ، 32110113-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32111119-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

ا.ا.ج یزکرم  کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  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 15 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پاچ نامتخاس  کیناکم  پاچ و  نلاس  نیبام  ییوشک  برد  ندومن  یقرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003101000277 زاین :  هرامش 

یزکرم کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  داتس  هناماس  هب  راهظا  لاسرا و  ، دشاب یم  هدننک  نیمأت  هدهع  هب  یریگراب و ...  یرادرابنا و  لمح و  زا  معا  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1664647111 یتسپ :  دک  کالپ 191 ،  - نارادساپ نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23733128-021  ، 23730-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22842033-021 :: 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

هاگدورف هاگدورف یناشن   یناشن شتآ   شتآ هاگتسیا   هاگتسیا یقرب   یقرب یاه   یاه برد   برد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ،  ،  لمح هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 9797

پاچ پاچ نامتخاس   نامتخاس کیناکم   کیناکم وو   پاچ   پاچ نلاس   نلاس نیبام   نیبام ییوشک   ییوشک برد   برد ندومن   ندومن یقرب   یقرب ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابآ مرخ  هاگدورف   :: 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 11 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024265 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  دابآ  مرخ  هاگدورف  لرتنک  سسکا  هژورپ  تازیهجت  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001615000031 زاین :  هرامش 

دابا مرخ  هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
( رینوم  ) ناریا یزاسون  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم  سیئوس  هدنزاس  روشک   Indipoc µP1 لدم رتمومرت  رگ  تئارق  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

یباراد نارزیخ  هدننک  هضرع  عجرم   KAVOUSH یتراجت مان   11GS1202 لدم هرجنپ  رد و  دنب  مارآ  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
ارس هبطخ  یدابع  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   ISEO2013 لدم یقرب  رد  لفق  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

زرویار یعونصم  شوه  هدننک  هضرع  عجرم   FUTRONIC یتراجت مان   FS82 لدم ناوختراک  اب  تشگنا  کت  لاتیجید  تشگنا  رثا  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
ناکین تعنص  سیفن  هدننک  هضرع  عجرم  تعنص  سیفن  یتراجت  مان   GN2 لدم هجرد  یا 90  هخاش  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

هنایمرواخ متسیس  کرا  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   GEOVISION یتراجت مان   GV-RU9003 لدم ناوختراک  اب  رفن  ددرت  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
اریو دنپس  ناماگشیپ  ناریا  اریو  دنپس  ناماگشیپ   PSV-DC110-W-2CH تیگ رلرتنک  هکبش  تحت  هلاناک  ود   VIERA ACCESS WIGAND لماک درب  الاک :  مان 

تس 3 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنب.ددرگ همیمض  سامت  هرامش  اب  روتکاف  شیپ.دریگ  ماجنا  یتسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  یراذگ  تمیق  امتح  دنشاب ،  یم  هباشم  اهدکناریا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یماقم 09171101015 یاقآ  یلیمکت  تاحیضوت.ددرگ  تیاعر   sow رد  1.12

6814166114 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  یادهش  هاگدورف  کشمیدنا  هداج  رتمولیک 8  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33439903-066  ، 33439901-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33439902-066 :: 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

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط دابآ   دابآ مرخ   مرخ هاگدورف   هاگدورف لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا هژورپ   هژورپ تازیهجت   تازیهجت هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9999

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ا.ا.ج یزکرم  کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  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 15 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024345 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پاچ نامتخاس  کیناکم  زادناراب  لباقم  دوجوم  یاهدرن  برد  اب  ینیزگیاج  روظنم  هب  یقرب  ییوشک  برد  ددع  کی  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003101000276 زاین :  هرامش 

یزکرم کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  داتس  هناماس  هب  راهظا  لاسرا و  ، دشاب یم  هدننک  نیمأت  هدهع  هب  یریگراب و ...  یرادرابنا و  لمح و  زا  معا  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1664647111 یتسپ :  دک  کالپ 191 ،  - نارادساپ نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23733128-021  ، 23730-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22842033-021 :: 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

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024604 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم  رگید  هارمه  هب  هزادنا  عون و  دادعت و  رکناد -  روتوم  اب  کیتاموتا  رد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000476 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
کارآ برد  اریو  هدننک  هضرع  عجرم   RECORD DS یتراجت مان   R76 لدم  m 2/20×2 داعبا هشیش  موینیمولآ و  سنج  رکناد  روتوم  اب  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - هدننک نیمات  اب  الاک  ییاهن  لیوحت  دصقمات و  ادبم  زا  اه  هنیزه  هیلک   - هاگشناد ینف  هریاد  هیدیئات  الاک و  بصن  لیوحتزادعب و  ههامود  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناهیک سدنهم  بانج  سامت 09151503645  دشاب  - تسویپ  لیاف  قبط  تمیق  داهنشیپ 

9313798999 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  نابایخ  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43304111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43341465-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب ییوشک   ییوشک برد   برد ددع   ددع کیکی   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 100100

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط تاصخشم   تاصخشم رگید   رگید هارمه   هارمه هبهب   هزادنا   هزادنا وو   عون   عون وو   دادعت   دادعت رکناد -  -  رکناد روتوم   روتوم اباب   کیتاموتا   کیتاموتا ردرد   ناونع : : ناونع 10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024705 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیبدرا هاگدورف  یتسویپ )  لیاف  قبط  ....و  ( ناوخ  کالپ  ناوخ و  تراک  ددرت ،  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001440000132 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  اریو  دنپس  ناماگشیپ  هدنزاس  عجرم   PSV -LPR PROCESSOR1.1 لدم  VIERA LPR ددرت لرتنک  ناوخ  کالپ  رگشزادرپ  الاک :  مان 

اریو دنپس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لیبدرا  هاگدورف  لحم  ات  لمح  هیارک  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا هناماس  رد  ینف  تاصخشم  جرد  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 

 . دشاب یمن  لوبق  لیاق  ناونع  چیه  هب  هباشم  ربمان  تراپ 

5618181476 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  هاگدورف  نامداد  دیهش  هارگرزب   14 رتمولیک لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31458408-045  ، 31458000-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31455000-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

لیبدرا لیبدرا هاگدورف   هاگدورف یتسویپ )  )  یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ....و   ( ( ....و ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ وو   ناوخ   ناوخ تراک   تراک ددرت ،  ،  ددرت تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ۀیلک پملپ  یرارطضا -  قرب  هکبش و  یاهدون  یراذگ  لبیل  هطوبرم -  تادنتسم  هیهت  لک و  هرادا  یلحم  هکبش  یژولوپوت  جارختسا  یراذگاو -  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رورس قاتا  ددرت  هاگتسد  زا  یریگ   log ناکما یرازفا -  تخس  یاه  هاگتسد 

رتشیب تاحیضوت  دشدهاوخ  هتسب  هناگادجدادرارق  هدنربابو  تسا  یمازلاروتکاف  شیپ  لاسرا  هاگتسد  پملپ  یراذگ  لبیل  یژولوپوت  جارختسا  تهج :  اهب  مالعتسا 
دشابیم تسویپرددادعتو 

1101005566000037 زاین :  هرامش 
یعامتجا نیمأت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
هیمورا یبرغ ،  ناجیابرذآ  لیوحت :  لحم 

رتشیب تاحیضوت  دشدهاوخ  هتسب  هناگادجدادرارق  هدنربابو  تسا  یمازلاروتکاف  شیپ  لاسرا  هاگتسد  پملپ  یراذگ  لبیل  یژولوپوت  جارختسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تسویپرددادعتو 

 : 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

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

 - - یرارطضا یرارطضا قرب   قرب وو   هکبش   هکبش یاهدون   یاهدون یراذگ   یراذگ لبیل   لبیل هطوبرم -  -  هطوبرم تادنتسم   تادنتسم هیهت   هیهت وو   لکلک   هرادا   هرادا یلحم   یلحم هکبش   هکبش یژولوپوت   یژولوپوت جارختسا   جارختسا یراذگاو -  -  یراذگاو ناونع : : ناونع
رورس رورس قاتا   قاتا ددرت   ددرت هاگتسد   هاگتسد زازا   یریگ   یریگ   loglog  ناکما ناکما یرازفا -  -  یرازفا تخس   تخس یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد ۀیلک   ۀیلک پملپ   پملپ

103103
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روشک شزوما  شجنس و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024995 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرهچو تشگنا  رثا  هاگتسد  اب  کیتاموتا  ییوشک  برد  روتکاف  شیپ  هئاراو  یریگ  هزادناو  دیدزاب  تهج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003062000086 زاین :  هرامش 

روشک شزوما  شجنس و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هرهچو تشگنا  رثا  هاگتسد  اب  کیتاموتا  ییوشک  برد  روتکاف  شیپ  هئاراو  یریگ  هزادناو  دیدزاب  تهج  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

02188900001 09305539481  _ نایدیما  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598873511 یتسپ :  دک  یهللا ،  تاجن  ینرق و  نیب  ناخ - میرک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43591521-021  ، 88801692-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88897113-021 :: 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

هرهچو هرهچو تشگنا   تشگنا رثا   رثا هاگتسد   هاگتسد اباب   کیتاموتا   کیتاموتا ییوشک   ییوشک برد   برد ناونع : : ناونع 104104

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - سلریاو ویدار  کنیل  رکوش - )  ) نیمز لاصتا  اب  راکور  بصن  یارب  لون ، زاف و  کی  تلو  رپمآ 250  زیرپ 16  رورس - : قاتا  زیهجت  یزاس و  رادناتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .... و همزال -  یاهناکم  رد  سلریاو  یاهویدار  بصن  تهج  بسانم ) هلول  ای   ) زاین دروم  هاتوک  یاهلکد 

قرشلامش تفن  رابنا  رد  رورس  قاتا  زیهجت  یزاس و  رادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101092160000362 زاین :  هرامش 

نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

قرشلامش تفن  رابنا  رد  رورس  قاتا  زیهجت  یزاس و  رادناتسا   1 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1561733344 یتسپ :  دک  کالپ 48 ،  یبونج - راهب  نابایخ  هب  هدیسرن  هیمس -  نابایخ  یتعیرش - نابایخ  یادتبا  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55901075-021  ، 77500263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77506081-021 :: 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

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 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6025021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلو ولیک  یولبات 11   Rack in متسیس برد و  کال  رتنیا  مزیناکم  زا  لاکشا  عفر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002193 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  ماجنا  هژورپ  لحم  رد  ینف  تامدخ  قرب  هدنیامن  روضح  اب  حبص  تعاس 10  خروم 1401/09/19  هبنش  زور  تیزیو  تیاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34177317-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: 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

کنیل کنیل رکوش - ) - ) رکوش  ) ) نیمز نیمز لاصتا   لاصتا اباب   راکور   راکور بصن   بصن یارب   یارب لون ، ، لون وو   زاف   زاف کیکی   تلو   تلو   250250 رپمآ   رپمآ   1616 زیرپ   زیرپ رورس - : - : رورس قاتا   قاتا زیهجت   زیهجت وو   یزاس   یزاس رادناتسا   رادناتسا ناونع : : ناونع
 ....  .... وو همزال -  -  همزال یاهناکم   یاهناکم ردرد   سلریاو   سلریاو یاهویدار   یاهویدار بصن   بصن تهج   تهج بسانم ) ) بسانم هلول   هلول ایای    ) ) زاین زاین دروم   دروم هاتوک   هاتوک یاهلکد   یاهلکد سلریاو -  -  سلریاو ویدار   ویدار

105105

تلو تلو ولیک   ولیک   1 11 1 یولبات   یولبات   Rack  inRack  in متسیس   متسیس وو   برد   برد کالکال   رتنیا   رتنیا مزیناکم   مزیناکم زازا   لاکشا   لاکشا عفر   عفر ناونع : : ناونع 106106

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

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

ییوردوخ6024940 دنبهار  تازیهجت  یلیمکت  دیرخو  هحفص 61)بصن  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تشر یرادرهش  جنپ  هقطنم   :: 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   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023265 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ینف  تاصخشم  یط  یبناج  مزاولو  هتسبرادم  یاه  نیبروددیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090690000065 زاین :  هرامش 

تشر یرادرهش  جنپ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV-CF294E لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا یکناب  همانتنامض  هئارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  تیحالص  یهاوگ  -2

دشابیم نالیگ  ناتسا  ناگدنشورفاب  تیولا  -3

4198619133 یتسپ :  دک  جنپ ،  هقطنم  یرادرهش  - لیگ نادیم  هب  هدیسرن  - یلصم نادیم  - ینیمخ ماما  راولب  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33601982-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33602160-013 :: 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

یتسویپ یتسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم یطیط   یبناج   یبناج مزاولو   مزاولو هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبروددیرخ   نیبروددیرخ ناونع : : ناونع 107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 16 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطمروتکاف شیپرد  یلک  تمیق  طقف  * یتسویپ ینف  تاصخشم  * نهموب هراوهام  یرادرب  هرهب  تهج  سنسیال  ددع  دیرخ 125  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . یتسویپ تاحیضوت  همیمض و  تامازلا 

1201001022000247 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تلاصا نیمضت  هئارا  ناسکی *  یلصا  روتکاف  اب  لیافورپ  رد  جردنم  یتسپدک  یادتبا 1400* زا  دیلوت  لاس  هدنشورف  طسوت  شورف  زا  سپ  یتناراو  یتناراگ و  - 
.تسا یمازلا  زاین  تروص  رد  همیب  باسحافم  هئارا   * هدش هئارا  یالاک 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  125 دادعت : 

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

* دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  تازیهجت  بصن  لمح و  هنیزه  لک * هرادا  نیا  ناسانشراک  طسوتروتکافدیئاتزا  سپ  زور  باسح 45  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یریصن 09012560160. رتشیب  تاعالطا 

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

88113513-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

قباطمروتکاف قباطمروتکاف شیپرد   شیپرد یلک   یلک تمیق   تمیق طقف   طقف ** یتسویپ یتسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم ** نهموب نهموب هراوهام   هراوهام یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب تهج   تهج سنسیال   سنسیال ددع   ددع   125125 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 . . یتسویپ یتسویپ تاحیضوت   تاحیضوت وو   همیمض   همیمض تامازلا   تامازلا

108108
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روشک شزوما  شجنس 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 14 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلصا یتناراگاب  دوش _  تسویپ  روتکاف  شیپ   _ روتکاف شیپ  هئاراو  دیدزاب   _ VIVOTEC_IT9388 یتینما نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003062000088 زاین :  هرامش 

روشک شزوما  شجنس و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یلصا یتناراگاب  دوش _  تسویپ  روتکاف  شیپ   _ روتکاف شیپ  هئاراو  دیدزاب   _ VIVOTEC_IT9388 یتینما نیبرود  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  6 دادعت : 

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

نایدیما 0218890000  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598873511 یتسپ :  دک  یهللا ،  تاجن  ینرق و  نیب  ناخ - میرک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43591521-021  ، 88801692-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88897113-021 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023396 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرارق تسرهف و  ینف ، تاصخشم  قبط  کناب  هبعش  جنپ   IP هتسبرادم یاه  نیبرود  یدروم  تامدخ  یرادهگن و  سیورس ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101003371000063 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
تسویپ تاصخشم  قبط  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8144639641 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نادیم  یسودرف و  لپ  لصافدح  لیعامسا  لامک  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226828-031  ، 32216605-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226116-031 :: 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

یلصا یلصا یتناراگاب   یتناراگاب دوش _  _  دوش تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ  _ _ روتکاف روتکاف شیپ   شیپ هئاراو   هئاراو دیدزاب   دیدزاب  _  _ VIVOTEC_IT9388VIVOTEC_IT9388 یتینما   یتینما نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 109109

IPIP هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یدروم   یدروم تامدخ   تامدخ وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ، ، سیورس ناونع : : ناونع 1101 10
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یلفس هوکهاش  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هارو  ارجا  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099807000001 زاین :  هرامش 

ناگرگ ناتسرهش  یزکرم  شخب  یلفس  هوک  هاش  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دادرارق  1 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

ناگرگ ناتسلگ ،  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت   09111779722 سامت هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4934195583 یتسپ :  دک  یلفس  ، هوکهاش  یاتسور  یزکرم ، شخب  ناگرگ ، ناتسرهش  ناتسلگ ، ناتسا  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32229074-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32229074-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هارو   هارو ارجا   ارجا وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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هاشنامرک ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023681 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تدم ) هاشنامرک ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  یاه  نامتخاس  تهج  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  یارجا  بصن و  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( عوطقم : دادرارق عون  ، هام دادرارق 3 
1101000042000062 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دانسا قباطم  1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ لودج  قباطم  عوطقم  تروصب  دیاب  تمیق  داهنشیپ  تسیمازلا و  ربتعم  یفنص  ماظن  زوجم  همانساسا و  ، تارغت ، سیسات یهگآ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هناماس  رد  جردنم  تمیق 

تسیمازلا کینورتکلا  اضما  اب  هدش  هتساوخ  هدش و  هئارا  دانسا  لاسرا  هدوب و  روآدهعت  یمازلا و  دانسا  دافم 

6715714135 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  یرادناتسا - لباقم  - یروشک دیهش  راولب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34233307-083  ، 34233322-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34233325-083 :: 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

دادرارق دادرارق تدم   تدم )) هاشنامرک هاشنامرک ناتسا   ناتسا یزاسرهش   یزاسرهش وو   هار   هار لکلک   هرادا   هرادا یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس تهج   تهج هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت یارجا   یارجا وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع
(( عوطقم عوطقم :: دادرارق دادرارق عون   عون ،، هام هام   33

1121 12

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

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

زا 131 ھحفص 84 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dbpr6fnfvyjzv?user=37505&ntc=6023681
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6023681?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 08 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6024247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تدم هب  رزخ  تفن  تکرش  ریبکریما  یوکس  یتایلمع و  هقطنم  نارهت ،  داتس  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاسکی

1101093445000165 زاین :  هرامش 
رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش تسویپ  راک  حرش  لیصفت و  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  ...و  یراک  قباوس  روتکاف ، شیپ  تادنتسم ،  کرادم و 

.دشاب یم  یمازلا  نایضاقتم  یارب  ناریا  تفن  یلم  تکرش  تسارح  زا  تیحالص  دیئات  ندوب  اراد  هجوت : 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تدم تدم هبهب   رزخ   رزخ تفن   تفن تکرش   تکرش ریبکریما   ریبکریما یوکس   یوکس وو   یتایلمع   یتایلمع هقطنم   هقطنم نارهت ،  ،  نارهت داتس   داتس کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع
لاسکی لاسکی
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ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024340 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  رد  دوجوم  دادعت  تاصخشم و  قبط  وکسیس  چیئوس  یشدرگ و  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090378000110 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   EIPC-D334-F28 لدم هکبش  تحت  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

موسکا ناژوف 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ کرادم  رد  دوجوم  دادعت  تاصخشم و  قبط  وکسیس  چیئوس  یشدرگ و  نیبرود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لقن  لمح و  هنیزه  یمامت 

8174673461 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  بیرج  رازه  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37923991-031  ، 37924008-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37924000-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  زاگ  تکرش   :: 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 15 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس وو   یشدرگ   یشدرگ نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1141 14

 - - نویزیولت نویزیولت نتنآ -  -  نتنآ تینوی   تینوی لرتنک   لرتنک هنایار - - هنایار هکبش   هکبش هکبش   هکبش رتور   رتور کرکر   - - ردرد   بصن   بصن لباق   لباق قرب   قرب هدننک   هدننک عیزوت   عیزوت دحاو   دحاو یتارباخم (  (  یتارباخم مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هکبش -  -  هکبش لباک   لباک هنایار -  -  هنایار مکمک   بوبو   وردوخ -  -  وردوخ هرامش   هرامش صیخشت   صیخشت نیبرود   نیبرود

115115
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دحاو ینف  سانشراک  یسابع  یاقآ   - تسویپ یلاسرا  تاصخشم  اهب و  مالعتسا  مرف  قبط  یتارباخم  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09133274402 یضاقتم

1101091138000305 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  متسیس  ایاپ  هدنزاس  عجرم   port 9 لدم یکینورتکلا  تازیهجت  کر  دربراک  کر  رد  بصن  لباق  قرب  هدننک  عیزوت  دحاو  الاک :  مان 
نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک 

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

رثوک ناروآ  نف  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  رثوک  ناروآ  نف  ایوپ  هدنزاس  عجرم  نیباراک  یتراجت  مان   Karabin-SPD لدم ییوردوخ  هرامش  صیخشت  نیبرود  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
ناریا دامن  هدننک  هضرع  عجرم   HUNT یتراجت مان   HLV-1WAD/P لدم هکبش  تحت   dome هنایار مک  بو  الاک :  مان 

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

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 9 لدم  m 1 لوط  SC/PC یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
یتراصب ریما  هدننک  هضرع  عجرم   SAMSUNG یتراجت مان   Sco2080r لدم  bullet هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

زادرپ کی  رفص و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   RB433 لدم تروپ  هکبش 3  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
کینورتکلا ماس  هدنزاس  عجرم  گنوسماس  یتراجت  مان   LA32B580 لدم  in 32 یگنر  LCD نویزیولت الاک :  مان 

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

هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   6ES7902-3AG00-0AA0 لدم هطقن  هب  هطقن  طبار  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
تراجت رصع  داعیم  هدننک  هضرع  عجرم   DENAY یتراجت مان   STB426 لدم نتنآ  رنویت  لماک  تینوی  لرتنک  الاک :  مان 

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

قرش هناماس  راهب  هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   GROOVE A-2HN لدم هنایار  هکبش  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  دیرخ  تیولوا  -- دوش هدیسر  یضاقتم  دحاو  دات  هب  دیاب  الاک  هنومن  --- دشاب یم  هباشم  هدش  باختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  تسویپ - یاه  مرف  قبط  داتس  هناماس  رد  مالعتسا  لیمکت  تبث و  تامازلا  طیارش و  تیاعر 

8173756814 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  ناتسا  زاگ  تکرش  - الاب غابراهچ  - ناهفصا ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38132-031  ، 8132-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36277074-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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لاخلخ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ارجا بصن و  ، دیرخ تروص  هب  یرهش  یکینورتکلا  تازیهجت  زا  یدادعت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004647000070 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  لاخلخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هداز خیش  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   PIR یتراجت مان   AMOWC لدم هتسبرادم  نیبرود  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

لاخلخ رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5681867435 یتسپ :  دک  لاخلخ ،  یرادرهش  لاخلخ ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32422017-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32423912-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراوزبس میکح  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( طابترا سراپ  یتناراگ  طقف   ) DS-2DE4425IW-DE T5 لدم ( Speed Dome نادرگ ، ) نژیو کیاه  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091294000040 زاین :  هرامش 

یراوزبس میکح  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  یتکا  یتراجت  مان   ACM-7411 لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب طابترا  سراپ  تکرش  زا  یتناراگ  یاراد  طقف  الاک  تسا /  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  لاطبا  روکذم  یتناراگ  هدش و  مالعا  عون  اب  ریاغم  هدش  لاسرا  یاه  خساپ 

دنتسه تیولوا  رد  یموب  یاه  تکرش 

9617976487 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامزاس  یراوزبس –  میکح  هاگشناد  سیدرپ  رهش  –  دیحوت  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44410310-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44410300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یکینورتکلا   یکینورتکلا مشچ   مشچ ناونع : : ناونع 1161 16

(( طابترا طابترا سراپ   سراپ یتناراگ   یتناراگ طقف   طقف  ) ) DS-2DE4425IW-DE T5DS-2DE4425IW-DE T5 لدم   لدم ( ( Speed DomeSpeed Dome نادرگ ، ، نادرگ )) نژیو نژیو کیاه   کیاه هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1171 17
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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 " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024543 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ESP TUBING HANGER AND ACCESSORIES تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004413 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  in 7 هناهد زیاس  ینف 10076  هرامش   11x7 in زیاس یا  هوزر  لاصتا  عون  نبرک  مک  یژایلآ  دالوف  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تازیهجت  یزغم  هلول  زیوآ  الاک :  مان 

یهاچرس تازیهجت  یروانف  هدننک  هضرع 
ددع 33 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باسح هب  یضاقتم  دات  یسرزاب و  الاک ، تفایرد  زا  سپ  یلایر و  تخادرپ  هوحن  .درادن  تخادرپ  شیپ  .دشاب  یم  تسویپ  هب  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  تفن  یلم  تکرش  دنلب  تسیل  هناماس EP و  رد  هدنشورف  تیوضع  .ددرگ  یم  زیراو  هدنشورف 

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

23942661-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتسویپ6024265 لیاف  قبط  دابآ  مرخ  هاگدورف  لرتنک  سسکا  هژورپ  تازیهجت  یاهمتسیسهیهت  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 69) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

6024543ESP TUBING HANGER AND ACCESSORIES(89 هحفص )  accessaccess

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ESP TUBING HANGER AND ACCESSORIESESP TUBING HANGER AND ACCESSORIES ناونع : : ناونع 118118
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023227 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(0151107- تشاوخرد تسویپ  حرش  تسیل و  قبط   ) E2S XENON BEACON تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005025 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یناگرزاب هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   E2S هدنزاس عجرم   E2S یتراجت مان   BExBG05D لدم قیرح  مالعا  راجفنا  دض  نز  کمشچ  غارچ  الاک :  مان 
فیس اترآ  نژیو  یسدنهم 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخاس تازیهجت   ) ددرگ دیق  تاداهنشیپ  رد  هدنزاس  روشک  تکرش و  (. تسویپ تساوخرد  قبط  ) ددرگ یراذگراب  یلام  ینف و  داهنشیپ  : تسیمازلا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  مرتحم  هدنشورف  هدهعرب  الاک  لاسرا  هنیزه.لیوحت  نامز  رد  زاین  دروم  یاه  همانیهاوگ  لصا  هئارا  (. دشاب یمن  دات  دروم  دنه  نیچ و 

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

83768271-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح مالعا   :: 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

قیرح6023227 مالعا  راجفنا  دض  نز  کمشچ  هحفص 9)غارچ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

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

صوصخم6023613 یناشن  شتآ  یکینورتکلا  تراک  یناشن -  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ 
قیرح مالعا  لناپ 

هحفص 23) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

متسیس6024281  V 12 یرطاب  - PVC سنج هداس  تکاد  قیرح -  مالعا  دربراک  نوز  لرتنک 4  لناپ 
- قیرح مالعا  یدود  روتکتد  قیرح -  مالعا  ریژآ  قیرح -  مالعا  متسیس  قیرح  دض  لباک   - KNX

کمشچ غارچ  قیرح - مالعا  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  قیرح -  مالعا  یترارح  روتکتد 
قیرح مالعا  روتاکیدنا  تومیر  نز 

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

کیبآ و6024393 زاگ  تارادا  یاه  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  دیرخ 
ناتسکات

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6024465( تسا هدش  مالعا  هباشم  دکناریا  ) زاین دروم  روتکتد  تیه  دیرخ  هحفص 30)تساوخرد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

قیرح قیرح مالعا   مالعا راجفنا   راجفنا دضدض   نزنز   کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 1191 19
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(( 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 دادعت  22   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " 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

رکناد6023884 روتوم  اب  کیتاموتا  رد  لرتنک - سسکا  اب  هارمه  زیمت  قاتا  رد  ود  کالرتنیا  یاهمتسیسمتسیس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 69) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یتسویپ6024265 لیاف  قبط  دابآ  مرخ  هاگدورف  لرتنک  سسکا  هژورپ  تازیهجت  یاهمتسیسهیهت  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 69) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ6023318 کالپ  یاه  نیبرود  کیفارت  لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  هحفص 13)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دیرخ6024545 کیفارت (  لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
 ( ناوخ کالپ  یاه  نیبرود 

هحفص 13) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لیبدرا6024705 هاگدورف  یتسویپ )  لیاف  قبط  ....و  ( ناوخ  کالپ  ناوخ و  تراک  ددرت ،  یاهمتسیستازیهجت  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 69) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نیوزق ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  یط  بو  تحت  هطوبرم  رازفا  مرن  اب  هارمه  تراک  تشگنا و  رثا  صیخشت  اب  بایغو  روضح  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003025000004 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  وتکادام  دنمشوه  هناماس  هدنزاس  عجرم   MD-407 لدم یسمل  یتراک  تشگنا و  رثا  ددرت  لرتنک  بایغ و  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

وتکادام دنمشوه  هناماس  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دقن تروص  هب  تخادرپ  تسویپ  تاصخشم  یط  بو  تحت  هطوبرم  رازفا  مرن  اب  هارمه  تراک  تشگنا و  رثا  صیخشت  اب  بایغو  روضح  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3414749995 یتسپ :  دک  کنوپ ،  یضارا  امیس  ادص و  تشپ  نایزورون  نابابخ  یاهتنا  نیوزق  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33657020-028  ، 33657022-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33657026-028 :: 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

بو6023534 تحت  هطوبرم  رازفا  مرن  اب  هارمه  تراک  تشگنا و  رثا  صیخشت  اب  بایغو  روضح  هحفص 18)هاگتسد  ددرت  ( ددرت

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

یتسویپ6024265 لیاف  قبط  دابآ  مرخ  هاگدورف  لرتنک  سسکا  هژورپ  تازیهجت  یاهمتسیسهیهت  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 69) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

لیبدرا6024705 هاگدورف  یتسویپ )  لیاف  قبط  ....و  ( ناوخ  کالپ  ناوخ و  تراک  ددرت ،  یاهمتسیستازیهجت  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 69) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

لبیل6024927 هطوبرم -  تادنتسم  هیهت  لک و  هرادا  یلحم  هکبش  یژولوپوت  جارختسا  یراذگاو - 
ناکما یرازفا -  تخس  یاه  هاگتسد  ۀیلک  پملپ  یرارطضا -  قرب  هکبش و  یاهدون  یراذگ 

رورس قاتا  ددرت  هاگتسد  زا  یریگ   log

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 69) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یروبع6024868 طخ  یارب 4  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا 16  هار  بصن و  هحفص 13)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

بوبو تحت   تحت هطوبرم   هطوبرم رازفا   رازفا مرن   مرن اباب   هارمه   هارمه تراک   تراک وو   تشگنا   تشگنا رثا   رثا صیخشت   صیخشت اباب   بایغو   بایغو روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 120120

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

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

زا 131 ھحفص 92 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/z8f6yfaqfcqvd?user=37505&ntc=6023534
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6023534?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " 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

قیرح6023227 مالعا  راجفنا  دض  نز  کمشچ  هحفص 9)غارچ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

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

صوصخم6023613 یناشن  شتآ  یکینورتکلا  تراک  یناشن -  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ 
قیرح مالعا  لناپ 

هحفص 23) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6023934GST نامتخاس قیرح  یافطا  هاگتسد  هحفص 30)سیورس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6024066 افطا  مالعا  متسیس  یرادهگن  هحفص 30)ریمعت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

متسیس6024281  V 12 یرطاب  - PVC سنج هداس  تکاد  قیرح -  مالعا  دربراک  نوز  لرتنک 4  لناپ 
- قیرح مالعا  یدود  روتکتد  قیرح -  مالعا  ریژآ  قیرح -  مالعا  متسیس  قیرح  دض  لباک   - KNX

کمشچ غارچ  قیرح - مالعا  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  قیرح -  مالعا  یترارح  روتکتد 
قیرح مالعا  روتاکیدنا  تومیر  نز 

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

کیبآ و6024393 زاگ  تارادا  یاه  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  دیرخ 
ناتسکات

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6024439sow تاصخشم قبط  دابآ  مرخ  یادهش  هاگدورف  قیرح  نالعا  یاه  متسیس  هحفص 30)یزاسهب  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6024465( تسا هدش  مالعا  هباشم  دکناریا  ) زاین دروم  روتکتد  تیه  دیرخ  هحفص 30)تساوخرد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6024772 افطا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یفیک  یبایزرا  هحفص 9)ناوخارف  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یوکس6024247 یتایلمع و  هقطنم  نارهت ،  داتس  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یرادهگن  سیورس و 
لاسکی تدم  هب  رزخ  تفن  تکرش  ریبکریما 

هحفص 80) 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

متسیس6024281  V 12 یرطاب  - PVC سنج هداس  تکاد  قیرح -  مالعا  دربراک  نوز  لرتنک 4  لناپ 
- قیرح مالعا  یدود  روتکتد  قیرح -  مالعا  ریژآ  قیرح -  مالعا  متسیس  قیرح  دض  لباک   - KNX

کمشچ غارچ  قیرح - مالعا  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  قیرح -  مالعا  یترارح  روتکتد 
قیرح مالعا  روتاکیدنا  تومیر  نز 

هحفص 30) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6024465( تسا هدش  مالعا  هباشم  دکناریا  ) زاین دروم  روتکتد  تیه  دیرخ  هحفص 30)تساوخرد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دود6024517 هحفص 30)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)6023527  ) مرکا یبن  ترضح  ناتسرامیب  یا  هشیش  کیتاموتا  یاه  برد  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 69) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طباوض  طیارش و  تسیل و  قبط  زاین ، دروم  رون  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000363 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رثوک هارمه  سای  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان  لدم 200-700  یساکع  نیبرود  زنل  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ طباوض  طیارش و  تسیل و  قبط  زاین ، دروم  رون  مالقا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  هرامش 09123593150  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج 

1999713113 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  مج  ماج  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88345191-021  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  رد  نایئاتسور  نازرواشک ، یعامتجا  همیب  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024422 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراک هتفه  کی  هیوست  هدش ، ) جرد  هباشم  دک  ناریا   ) ددع کی   FE-70-200mm f/2.8 GM-OSS لدم ینوس  نیبرود  زنل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیوحت زا  سپ 

1101093209000138 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رد  نایئاتسور  نازرواشک   یعامتجا  همیب  قودنص  هدننک :  رازگرب 

ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   SAL70200G AE لدم  G یرس نیبرود  زنل  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت زا  سپ  یراک  هتفه  کی  هیوست  هدش ، ) جرد  هباشم  دک  ناریا   ) ددع کی   FE-70-200mm f/2.8 GM-OSS لدم ینوس  نیبرود  زنل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1574844514 یتسپ :  دک  کالپ 170 ،  تسپ -  هرادا  بنج  زاریش -  راهب  نابایخ  یادتبا  - ریت تفه  نادیم  نارهت -  ناتسا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84680000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88325226-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یساکع یساکع نیبرود   نیبرود زنل   زنل ناونع : : ناونع 12 112 1

یراک یراک هتفه   هتفه کیکی   هیوست   هیوست هدش ، ) ، ) هدش جرد   جرد هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) ددع ددع کیکی     FE-70 -200mm f/2 .8  GM-OSSFE-70 -200mm f/2 .8  GM-OSS لدم   لدم ینوس   ینوس نیبرود   نیبرود زنل   زنل ناونع : : ناونع
لیوحت لیوحت زازا   سپسپ  

122122
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یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  حرش  قباطم  نژیوومرت  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001123000476 زاین :  هرامش 

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روشک  SAT INFRARED TECHNOLOGY CO.LTD هدنزاس عجرم   SATIR یتراجت مان   D600 لدم یترارح  یرادرب  ریوصت  یفارگومرت  نیبرود  الاک :  مان 

زمرق نودام  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

36103099-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یترارح یترارح یرادرب   یرادرب ریوصت   ریوصت یفارگومرت   یفارگومرت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 123123
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ناتسا رد  ناریا  یمالسا  یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024709 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلصا یتناراگ  اب  نناک  زنل 70-200 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093404000146 زاین :  هرامش 

یمالسا یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
CANON EF 70-200 F2 8L IS III USM - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

 . دوشیمن هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  تسویپ  یرازگراب و  روتکاف  شیپ  یراک -  زور  هیوست 14  جلخرصان -  یگنهامه 9121543924   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ساپساب

1954734614 یتسپ :  دک  کالپ 802 ،  نارواین ، کراپ  یبونج  علض  یوربور  نارواین ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

75183000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

75183187-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتسویپ6023265 ینف  تاصخشم  یط  یبناج  مزاولو  هتسبرادم  یاه  هحفص 80)نیبروددیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناوخ6023318 کالپ  یاه  نیبرود  کیفارت  لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  هحفص 13)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ6023380 روتکاف  شیپ   _ روتکاف شیپ  هئاراو  دیدزاب   _ VIVOTEC_IT9388 یتینما نیبرود 
یلصا یتناراگاب  دوش _ 

هحفص 80) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6023396IP هتسبرادم یاه  نیبرود  یدروم  تامدخ  یرادهگن و  هحفص 80)سیورس ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6023503 نیبرود  یزادنا  هارو  ارجا  هحفص 80)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هار و6023681 لک  هرادا  یاه  نامتخاس  تهج  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  یارجا  بصن و  ، دیرخ
( عوطقم : دادرارق عون  ، هام دادرارق 3  تدم  ) هاشنامرک ناتسا  یزاسرهش 

هحفص 80) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یساکع6023897 نیبرود  هحفص 19)زنل  نیبرود  ( نیبرود

یلصا یلصا یتناراگ   یتناراگ اباب   نناک   نناک 7070 -- 200200 زنل   زنل ناونع : : ناونع 124124
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

وکسیس6024340 چیئوس  یشدرگ و  نیبرود  هحفص 80)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

جرد6024422 هباشم  دک  ناریا   ) ددع کی   FE-70-200mm f/2.8 GM-OSS لدم ینوس  نیبرود  زنل 
لیوحت زا  سپ  یراک  هتفه  کی  هیوست  هدش ، )

هحفص 19) نیبرود  ( نیبرود

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

یترارح6024513 یرادرب  ریوصت  یفارگومرت  هحفص 19)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

6024534- هنایار هکبش  هکبش  رتور  کر  - رد  بصن  لباق  قرب  هدننک  عیزوت  دحاو  یتارباخم (  مالقا  دیرخ 
لباک هنایار -  مک  بو  وردوخ -  هرامش  صیخشت  نیبرود  نویزیولت -  نتنآ -  تینوی  لرتنک 

( هتسب رادم  نیبرود  هکبش - 

هحفص 80) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دیرخ6024545 کیفارت (  لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
 ( ناوخ کالپ  یاه  نیبرود 

هحفص 13) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

قاتا6024562 زیهجت  رهش و  حطس  یتراظن  یاه  نیبرود  هلاس  کی  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  ارجا و  ، دیرخ
گنیروتینام

هحفص 13) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یلصا6024709 یتناراگ  اب  نناک  هحفص 19)زنل 70-200 نیبرود  ( نیبرود

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

تازیهجت6024839 هتسبرادم ، یاه  نیبرود  یزاسدنتسم  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  دیرخ و 
ششوپ تحت  نکاما  یفرصم  مالقا  هطوبرم و 

هحفص 13) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هتسبرادم6024847 نیبرود  یکینورتکلا  هحفص 80)مشچ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رادم6024866 یاه  نیبرود  یریوصت  تراظن  هناماس  یزاسدنتسم  شزومآ  یزادنا  هار  بصن و  هیهت 
مالقا تازیهجت و  هیلک  هتسب و 

هحفص 13) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

6024905DS-2DE4425IW-DE T5 لدم ( Speed Dome نادرگ ، ) نژیو کیاه  هتسبرادم  نیبرود 
( طابترا سراپ  یتناراگ  طقف  )

هحفص 80) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

vnx5200 لدم  EMC زاس هریخذ  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
seagate 300gb 15K

1101090378000109 زاین :  هرامش 
ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یقاس نیسح  هدننک  هضرع  عجرم   TRANSCEND یتراجت مان   TS320GSJ25M لدم  GB 320 تیفرظ  External کسید دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  یمالعا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
vnx5200 لدم  EMC زاس هریخذ  دراه 

seagate 300gb 15K
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه 

دوش همیمض  روتکاف  شیپ 

8174673461 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  بیرج  رازه  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37923991-031  ، 37924008-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37924000-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

vnx5200  seagate 300gb 15Kvnx5200  seagate 300gb 15K لدم   لدم   EMCEMC  زاس زاس هریخذ   هریخذ دراه   دراه ناونع : : ناونع 125125
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درکرهش هاگشناد   :: 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 14 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024266 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراک زور  هیوست 60  درکرهش  هاگشناد  لیوحت  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تسویپ  لیاف  هارمهب  زاس  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003935000239 زاین :  هرامش 

درکرهش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   1PNS2600EU لدم زاس  هریخذ  هاگتسد   smartstor NAS 2 TB زاس هریخذ  الاک :  مان 

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

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک زور  هیوست 60  درکرهش  هاگشناد  لیوحت  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تسویپ  لیاف  هارمهب  زاس  هریخذ  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8818634141 یتسپ :  دک  ناماس ،  هداج  رتمولیک 2  - ربهر راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32324440-038  ، 32324401-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32324440-038 :: 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

6023721vnx5200 seagate 300gb 15K لدم  EMC زاس هریخذ  هحفص 98)دراه  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

لیوحت6024266 تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تسویپ  لیاف  هارمهب  زاس  هریخذ  هاگتسد 
یراک زور  هیوست 60  درکرهش  هاگشناد 

هحفص 98) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

قیرح6024772 افطا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یفیک  یبایزرا  هحفص 9)ناوخارف  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( 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

داتسا6023412 خیم  لگ  یراطخا -  ییامنهار  ولبات  یکیتسالپ -  سنج  یکیفارت  تباث  یسرجوین  دنب  هار 
هیالود ینمیا  هکشب  ریگ  هبرض  گنربش -  اب  ینمیا  هناوتسا  دنب  هار  یکیتسالپ - سنج  یکیفارت 

نلیتا یلپ  سنج  یکیفارت 

هحفص 61) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

یراک یراک زور   زور   6060 هیوست   هیوست درکرهش   درکرهش هاگشناد   هاگشناد لیوحت   لیوحت تسا   تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف هارمهب   هارمهب زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 126126

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 " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ییوردوخ6024940 دنبهار  تازیهجت  یلیمکت  دیرخو  هحفص 61)بصن  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نامرک قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: 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 16 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرف قباطم  یتسیاب  هدنهدداهنشیپ  دشاب و  یم  هباشم  تروص  هب  هدش  مالعا  دک  تسا  رکذ  هب  مزال  رورس  هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن هنیزه  مالعا  دادرارق  مالعتسا و  یاه 

1101095403000013 زاین :  هرامش 
قربدیلوت تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ناریا نیبم  کینورتکلا  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم   HP SERVER یتراجت مان   DL 380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ار اهرورس  یزادنا  هار  بصن و  یتسیاب  هدنشورف  زاین ، تروص  رد.دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  یدادرارق  ینوناق و  تاروسک  هیلک  الاک و  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دهد ماجنا  دوخ  هنیزه  هب  نامرک  هاگورین  رد 

7637149153 یتسپ :  دک  نامرک ،  ینامیلس  مساق  دبهپس  دیهش  هاگورین  ناجنسفر  نامرک  نابوتا  رتمولیک 20  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33372986-034  ، 32521222-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33372990-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاه یاه مرف   مرف قباطم   قباطم یتسیاب   یتسیاب هدنهدداهنشیپ   هدنهدداهنشیپ وو   دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم تروص   تروص هبهب   هدش   هدش مالعا   مالعا دکدک   تسا   تسا رکذ   رکذ هبهب   مزال   مزال رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دیامن دیامن هنیزه   هنیزه مالعا   مالعا دادرارق   دادرارق وو   مالعتسا   مالعتسا

127127
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یراوزبس میکح  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

g10 رورس مر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091294000039 زاین :  هرامش 

یراوزبس میکح  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ینام یروانف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان  لدم 2400   GB 64 تیفرظ هنایار  دربراک   Quad Rank x4 DDR4 مر الاک :  مان 

نیون رتسگ 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ای 09155727348 سامت 05144012884 هرامش   - یتسویپ لیاف  قبط  قیقد  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9617976487 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامزاس  یراوزبس –  میکح  هاگشناد  سیدرپ  رهش  –  دیحوت  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44012884-051  ، 44410310-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44410300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش دالوف  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

g10g10 رورس   رورس مرمر   ناونع : : ناونع 128128

هنایار هنایار دیلک   دیلک هحفص   هحفص -- GBGB  1616 تیفرظ   تیفرظ رورس   رورس مرمر   -- SSDSSD  کسید کسید دراه   دراه -- هکبش هکبش نوتسیک   نوتسیک تکوس   تکوس قرب - - قرب لباک   لباک ناونع : : ناونع 129129

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ تسیل  قبط  یرادرهش  زاین  دروم  متسیس  تازیهجت و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093426000127 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهشدالوف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
لباک میس و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 607-2  یلور  هتسب   m 100 لوط  cm 1/5 رطق ینلیتا  یلپ  شکور  سنج  هتشر  ود  فاطعنا  لباق  قرب  لباک  الاک :  مان 

نیمث
هتسب 1 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان   CAT6 SFTP لدم هکبش  نوتسیک  تکوس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

اتسیا ییالط  هظفاح  هدننک  هضرع  عجرم   TOSHIBA یتراجت مان   GB 256 تیفرظ لدم 003   SSD کسید دراه  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
نیگنر زبس  هنایار  کدف  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DDR4-2133 لدم  GB 16 تیفرظ رورس  مر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک  قرش  متسیس  نسوت  هدننک  هضرع  عجرم  وکست  یتراجت  مان   TK 8023 لدم هنایار  دیلک  هحفص  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  تسیل  قبط  یرادرهش  زاین  دروم  متسیس  تازیهجت و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن یراذگراب  یراذگ و  تمیق  فتنیرپ  تسویپ  لیاف  قبط  امزلا  تسیاب  یم  نایضاقتم  تسا و  هباشم  دک  ناریا 

8491843499 یتسپ :  دک  یربهر ،  راولب  رهشدالوف - ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52622001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52632317-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HPE32GB(1*32GB) SINGLE RANKX4 DDR4-2933 CAS-21-21-21: یکیزیف رورس  مر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Registered Memory kit--p38446-B21

1101003012000155 زاین :  هرامش 
یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نوماه تاعالطا  یروانف  ناماگشیپ   HP یتراجت مان   B21-728629 لدم  GB 32 تیفرظ رورس  مر  الاک :  مان 
ددع 24 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا هدننک  نیمات  ابش  باسح  هرامش  یداصتقا و  دک  هئارا  - 2 .دوش هجوت  زاین  یلک  حرش  هب  افطل  دشاب  یم  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک ههام  کی  رثکادح  روتکاف  باسح  هیوست  - 4( هس یفنم  هقبط  رد  عقاو  رابنا  ولج   ) نامزاس لحم  رد  لیوحت  - 3 .تسا

1416753941 یتسپ :  دک  کالپ 17 ،  قشمد - نابایخ  یبونج -  نیطسلف  زرواشک - راولب  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84491205-021  ، 88804379-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88893852-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HPE32GB(1*32GB)  S INGLE RANKX4 DDR4-2933 CAS-2 1 -2 1 -2 1  Regis tered Memory k it- -HPE32GB(1*32GB)  S INGLE RANKX4 DDR4-2933 CAS-2 1 -2 1 -2 1  Regis tered Memory k it- - :: یکیزیف یکیزیف رورس   رورس مرمر   ناونع : : ناونع
p38446-B2 1p38446-B2 1

130130

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

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

زا 131 ھحفص 104 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xf3tzav93lu6w?user=37505&ntc=6024394
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6024394?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024598 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراه 4 ددع  و 4  ، ، SSD125 دراه ددع  ود   KADY:12 ددع POWER و ، ود  ددع CPU و  ود  هارمه  هب  رورس  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم یتناراگ  ناگیار ، لاسرا  یمسر ، روتکاف  تیابارت ،

1101001050000152 زاین :  هرامش 
کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL380 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
نیتم هنایار  زادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   APACER یتراجت مان   AS203 لدم  GB 128 تیفرظ  SSD کسید دراه  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

رترب رازفا  تخس  نازاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN یتراجت مان   STM 3802110A لدم  TB 4 لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دراه ددع  ود   POWER:480W ددع ود  ددع CPU: 2620 و  ود  هارمه  هب   KADY:12 و HP DL380 GB 12 HDD LLF رورس هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرقاب 09127219360 یمازلا ، روتکاف  شیپ  ربتعم ، یتناراگ  ناگیار ، لاسرا  یمسر ، روتکاف  شفنب ، لاتیجید  نرتسو  تیابارت  دراه 4  ددع  و 4  ، ، SSD125

1439956111 یتسپ :  دک  دمحا ،  لآ  لالج  هارگرزب  عطاقت  زا  رتالاب  یلامش - رگراک  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88007953-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88025420-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دراه  44 دراه ددع   ددع   44 وو   ، ، ، ، SSD125SSD125 دراه   دراه ددع   ددع ودود     KADY:12KADY:12 وو ، ،   POWERPOWER ددع   ددع ودود   وو     CPUCPU  ددع ددع ودود   هارمه   هارمه هبهب   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع
ربتعم ربتعم یتناراگ   یتناراگ ناگیار ، ، ناگیار لاسرا   لاسرا یمسر ، ، یمسر روتکاف   روتکاف تیابارت ، ، تیابارت

131131
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ناهفصا یا  هقطنم  قرب  نکسم  ینواعت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6024702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراه هدنزادرپ و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001188000236 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نازادرپ شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 1.2TB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC لدم  TB 1/2 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

اسرب
ددع 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت 03150104429و03136252039 اب  ییوگخساپ.دامن  لاسرا  یرازگراب و  لیمکت  زا  سپ  ار  تسویپ  کرادم.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.نیرز سدنهم  یلیقع و  سدنهم 

8173751387 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  الاب ، غابراهچ  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36256968-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36269949-031 :: 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

6023274g10 رورس هحفص 36)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دشاب و6023280 یم  هباشم  تروص  هب  هدش  مالعا  دک  تسا  رکذ  هب  مزال  رورس  هاگتسد  ود  دیرخ 
دیامن هنیزه  مالعا  دادرارق  مالعتسا و  یاه  مرف  قباطم  یتسیاب  هدنهدداهنشیپ 

هحفص 101) رورس  ( رورس

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

رورس6023691 هحفص 36)کر  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6023782g10 رورس هحفص 101)مر  رورس  ( رورس

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

دیلک6024326 هحفص  -GB 16 تیفرظ رورس  مر  -SSD کسید دراه  - هکبش نوتسیک  تکوس  قرب - لباک 
هنایار

هحفص 101) رورس  ( رورس

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

6024394HPE32GB(1*32GB) SINGLE RANKX4 DDR4-2933 CAS-21-: یکیزیف رورس  مر 
21-21 Registered Memory kit--p38446-B21

هحفص 101) رورس  ( رورس

دراه دراه وو   هدنزادرپ   هدنزادرپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 132132
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دراه6024598 ددع  ود   KADY:12 ددع POWER و ، ود  ددع CPU و  ود  هارمه  هب  رورس  هاگتسد  کی 
ربتعم یتناراگ  ناگیار ، لاسرا  یمسر ، روتکاف  تیابارت ، دراه 4  ددع  و 4  ، ، SSD125

هحفص 101) رورس  ( رورس

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

دراه6024702 هدنزادرپ و  هحفص 101)دیرخ  رورس  ( رورس

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

لبیل6024927 هطوبرم -  تادنتسم  هیهت  لک و  هرادا  یلحم  هکبش  یژولوپوت  جارختسا  یراذگاو - 
ناکما یرازفا -  تخس  یاه  هاگتسد  ۀیلک  پملپ  یرارطضا -  قرب  هکبش و  یاهدون  یراذگ 

رورس قاتا  ددرت  هاگتسد  زا  یریگ   log

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 69) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

بصن6025013 یارب  لون ، زاف و  کی  تلو  رپمآ 250  زیرپ 16  رورس - : قاتا  زیهجت  یزاس و  رادناتسا 
هلول ای   ) زاین دروم  هاتوک  یاهلکد  سلریاو -  ویدار  کنیل  رکوش - )  ) نیمز لاصتا  اب  راکور 

 .... و همزال -  یاهناکم  رد  سلریاو  یاهویدار  بصن  تهج  بسانم )

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 69) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023195 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

M102-1 ینف هرامش  نژیسکا  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002746 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
تعنص انیس  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   ENVITEC هدنزاس عجرم   Oxyquant S لدم صولخ  شجنس  نژیسکا  روزیلانآ  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

سیمارآ
ددع 1 دادعت : 

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

هدهعب لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لیوحت  تسا -  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب -  یم  ههام  هس  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا یمازلا  یمسر  شورف  روتکاف  هئارا  دشاب -  یم  هدنشورف 

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

M102 - 1M102 - 1 ینف   ینف هرامش   هرامش نژیسکا   نژیسکا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 133133
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قفاب یرادرهش   :: 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 13 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا قاروا  قبط  پمپ  روتوم و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005240000076 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  قفاب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناریپمپ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریپمپ  یتراجت  مان  لدم 293/10  روانش  ژویفیرتناس  پمپ  الاک :  مان 

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

ناریپمپ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریپمپ  یتراجت  مان  روانش  پمپ  ورتکلا  دربراک  ( PT 100(7A لدم یترارح  روسنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

دیئامن یراذگراب  لیمکت و  ار  مالعتسا  قاروا  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8971956777 یتسپ :  دک  عماج ،  دجسم  نابایخ  قفاب ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32420235-035  ، 32420200-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32423041-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالعتسا مالعتسا قاروا   قاروا قبط   قبط پمپ   پمپ وو   روتوم   روتوم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 134134
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داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023422 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب دیدزاب  یردیح 09121971560 و  سدنهم  لاوس  یگنهامه و  هنوگره  یتیچ  هغیت  بیرخت  لماش  یکشزپنادند  هژورپ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتردق 23602019 سدنهم 

تسویپ کرادم  / یمازلا دیدزاب 
1101050259001061 زاین :  هرامش 

نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

عبرم رتم  200 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاساوه و یشک  لباک  یارجا  / زاس اوه  یزادنا  هار  بصن و  / تروپاس بصن  تخاس و  هارمه  هب  نف  تسازگا  هزات و  یاوه  یشک  لاناک  یارجا  / همادا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هشقن قبط  تردق  یاه  لباک  هدننک و  لرتنک  یاهروسنس و  لیبق  زا  نف  تسازگا 

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

22548679-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو بصن   بصن // تروپاس تروپاس بصن   بصن وو   تخاس   تخاس هارمه   هارمه هبهب   نفنف   تسازگا   تسازگا وو   هزات   هزات یاوه   یاوه یشک   یشک لاناک   لاناک یارجاینیچ   یارجاینیچ هغیت   هغیت بیرخت ، ، بیرخت لماش   لماش هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
تردق تردق یاه   یاه لباک   لباک وو   هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک وو   یاهروسنس   یاهروسنس لیبق   لیبق زازا   نفنف   تسازگا   تسازگا وو   زاساوه   زاساوه یشک   یشک لباک   لباک یارجا   یارجا // زاس زاس اوه   اوه یزادنا   یزادنا هار   هار

135135
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ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 51 هرمن هفرطود  یکیتامونپریش  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 38 هرمن هفرطود  یکیتامونپریش  -2

 38 هرمن یا  هناورپ  یکیتامونپریش  -3
لصوو عطق  یحطسروسنس  -4

AO یرس  DVP16SN11T هعسوت لوزام  -5
1101001609003164 زاین :  هرامش 

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دیلوت هدننک  هضرع  عجرم   ELECTRO PNEUMATIC VALVE یتراجت مان   L65I18I1C لدم یقرب   in 3/4 زیاس کیتامونپ  ردنلیس  هدنهد  هار  ریش  الاک :  مان 

نارداب کیلوردیه  کیتامونپ و  رادم  مزاول 
ددع 14 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامرف هجوت  زاین  یلک  حرش  هب  افطل  تسویپ  هب  دیرخ  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
*** دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  یرازگراب  بسک  زاوج  روتکاف و  شیپ  ****

 : یتسپ دک  ناغم ،  یرورپماد  تعنصو و  تشک  تکرش  دابآ  سراپ  ناتسرهش  یرتمولیک  لیبدرا 25 ناتسا  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5695161111

31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عطق عطق یحطسروسنس   یحطسروسنس -- 44  3838 هرمن هرمن یایا   هناورپ   هناورپ یکیتامونپریش   یکیتامونپریش -- 33  3838 هرمن هرمن هفرطود   هفرطود یکیتامونپریش   یکیتامونپریش -- 22   5151 هرمن هرمن هفرطود   هفرطود یکیتامونپریش   یکیتامونپریش -- 11 ناونع : : ناونع
AOAO یرس یرس   DVP16SN11TDVP16SN11T هعسوت   هعسوت لوزام   لوزام -- 55 لصوو   لصوو

136136
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ناریا یزکرم  نهآ  گنس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6024363 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

03531454977 یقفاب یحاتف  یداه  1401091314010920 یفقسریز غارچ  یفقس ،  LED لنپ 1010066 41 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
03531454977 یقفاب یحاتف  یداه  1401091314010922 چیئوس لول  تنیوپ  ینزاخ ، جنس  حطسروسنس  421100172

09132507656 یقفاب یعناق  اضریلع  1401091314010920 یا هناوتسا  گنیربلور  دیرخ  431020616
03531454467 یدابآرقاب یرکسع  نسحم  1401091314010920 تشگرب یچیپرام  یکیتسال  یاه  کیلور  441100086

03531454469 یقفاب یرگزرب  ناسحا  1401091314010920 رلور پملکدیرخ  451090167
03531454467 یدابآرقاب یرکسع  نسحم  1401091414010920 ولپ زیهجت  نادرگ  طبار  461090164

03531454467 یدابآرقاب یرکسع  نسحم  1401091414010920 رتلیف گب  یساش  ریگ  هیرض  کیتسال  471090165
03531454467 یدابآرقاب یرکسع  نسحم  1401091414010920 تیرگ گنیلوارتراون  ریجنز  نشوب  481090166

9133522309 یقفاب یحاتف  دماح  1401091414010920 هکتود راکسابل  مرف  491050469
9133522309 یقفاب یحاتف  دماح  1401091414010920 یرادا مرف  راک  سابل  تسد  5010504843000

03531454466 ینیما دیعس  kistwire1401091414010919 دنرب ژارتم  تاصخشم و  قبط  یدالوف  یزغم  لسکب  میس  511010856
03531454466 ینیما دیعس  1401091414010919 تسا یمازلا  راک  هنومن   ( دش دیدجت   ) دادعت تسویپ و  تاصخشم  قبط  تاماظتنا  راولش  سابل و  521050330

9133522166 یئابطابط اضردیس  1401091414010920 کیتسال دیرخ  531010324
03531454469 یقفاب یرگزرب  ناسحا  1401091414010921 قیمعرایش گنیربلب  دیرخ  541020621
03531454475 یدمحمریش اضر  1401091414010921 کیلور عاونا  فیدر  ود  دیرخ  551100510

03531454977 یقفاب یحاتف  یداه  1401091414010922 راشف جیگ  561100463
9138593730 یقفاب ربجنر  اضر  1401091414010928 تاو ولیک  ویارد 45  ددع  دیرخ 2 571100525

03531454977 یقفاب یحاتف  یداه  1401091414010919 راشف رتیمسنارت  581100493
03531454466 ینیما دیعس  1401091414010920 ژارتم تاصخشم و  قبط  هکبش  لباک  591010865

03531454495 یقفاب یحوتف  یلعدمحم  1401091514010924 سیرگ مسقم  فیدر  دیرخ 16  601090107

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ...  ... وو یایا   هناوتسا   هناوتسا گنیربلور   گنیربلور دیرخ   دیرخ چیئوس - - چیئوس لول   لول تنیوپ   تنیوپ ینزاخ ، ، ینزاخ جنس   جنس حطسروسنس   حطسروسنس یفقسریز -  -  یفقسریز غارچ   غارچ یفقس ، ، یفقس   LEDLED  لنپ لنپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 137137
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  روسنس )  ) یاضاقت 0032114 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985007081 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یدهم هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان  روتارنژ 3408  روتوم  یذغاک  تکسگ  الاک :  مان 

قلطم یرازلگ 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3512B لزید روتوم  دربراک   GR راشف روسنس  الاک :  مان 

قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WIKA هدنزاس عجرم  لدم 632.50  یا  هبرقع  راشف  جیگ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3512B یتعنص لزید  روتوم   GR راشف روسنس  الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  زیبماک  هدننک 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  روسنس )  ) یاضاقت 0032114  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

48732-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لزید لزید روتوم   روتوم   GRGR راشف   راشف روسنس   روسنس یایا -  -  هبرقع   هبرقع راشف   راشف جیگ   جیگ لزید - - لزید روتوم   روتوم دربراک   دربراک   GRGR راشف   راشف روسنس   روسنس روتارنژ -  -  روتارنژ روتوم   روتوم یذغاک   یذغاک تکسگ   تکسگ ناونع : : ناونع
یتعنص یتعنص

138138
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مئاق رظتنم  دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

MGPG-231-2528 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6024757 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمیش باسپ  روسنس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیش یمیش باسپ   باسپ روسنس   روسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 139139

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

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

زا 131 ھحفص 113 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nxwf9c3r8xtzv?user=37505&ntc=6024757
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6024757?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

6024923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  تاصخشم  قبط  زاین  دروم  یالاک  دشابیم  هباشم  هدش  دراو  دک  ناریا  سکووارد )  تاعطق   ) 0030190 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دینک لاسرا  ءازجم  روطب  ار  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  .

1101093985007078 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زاریش یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   COMPLETE BEARING یتراجت مان   POS8 لدم هیلخت  ریش  لماک  گنیریب  الاک :  مان 
تس 4 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یتراجت مان   Q.8.272156 لدم تازلف  درون  کتلغ  کیلوردیه  ردنلیس  هتسوپ  یدنب و  بآ  گنیر  لپ و  روتکناک 7  روسنس و  گنیریب و  هعومجم  الاک :  مان 

ناتسزوخ نیسکا  دالوف  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   DANIELI
تس 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
نادابآ یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   ZE100-400AND400 V/3P/50HZ لدم یژویفیرتناس  یکیرتکلا  پمپ  یدالوف  لماک  گنیریب  الاک :  مان 

تس 2 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ار ینف  یلام و  تاداهنشیپ   . دشابیم تسویپ  تاصخشم  قبط  زاین  دروم  یالاک  دشابیم  هباشم  هدش  دراو  دک  ناریا  سکووارد )  تاعطق   ) 0030190 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دینک لاسرا  ءازجم  روطب 

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

34148386-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6023195M102-1 ینف هرامش  نژیسکا  هحفص 107)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

مالعتسا6023241 قاروا  قبط  پمپ  روتوم و  هحفص 107)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

هارمه6023422 هب  نف  تسازگا  هزات و  یاوه  یشک  لاناک  یارجاینیچ  هغیت  بیرخت ، لماش  هژورپ  یارجا 
تسازگا زاساوه و  یشک  لباک  یارجا  / زاس اوه  یزادنا  هار  بصن و  / تروپاس بصن  تخاس و 

تردق یاه  لباک  هدننک و  لرتنک  یاهروسنس و  لیبق  زا  نف 

هحفص 107) روسنس  ( روسنس

کتلغ کتلغ کیلوردیه   کیلوردیه ردنلیس   ردنلیس هتسوپ   هتسوپ وو   یدنب   یدنب بآبآ   گنیر   گنیر وو   لپلپ   روتکناک  77   روتکناک وو   روسنس   روسنس وو   گنیریب   گنیریب هعومجم   هعومجم هیلخت - - هیلخت ریش   ریش لماک   لماک گنیریب   گنیریب ناونع : : ناونع
یژویفیرتناس یژویفیرتناس یکیرتکلا   یکیرتکلا پمپ   پمپ یدالوف   یدالوف لماک   لماک گنیریب   گنیریب تازلف -  -  تازلف درون   درون

140140
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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

هناورپ6024274 یکیتامونپریش  -3 38 هرمن هفرطود  یکیتامونپریش  -2 51 هرمن هفرطود  یکیتامونپریش  -1
AO یرس  DVP16SN11T هعسوت لوزام  لصوو 5- عطق  یحطسروسنس  -4 38 هرمن یا 

هحفص 107) روسنس  ( روسنس

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

هعسوت6024334 لوژام  - اتلد PLC- هحفص 23)روسنس یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6024363- چیئوس لول  تنیوپ  ینزاخ ، جنس  حطسروسنس  یفقسریز -  غارچ  یفقس ،  LED لنپ دیرخ 
 ... یا و هناوتسا  گنیربلور  دیرخ 

هحفص 107) روسنس  ( روسنس

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

6024494 - یا هبرقع  راشف  جیگ  لزید - روتوم  دربراک   GR راشف روسنس  روتارنژ -  روتوم  یذغاک  تکسگ 
یتعنص لزید  روتوم   GR راشف روسنس 

هحفص 107) روسنس  ( روسنس

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

یمیش6024757 باسپ  روسنس  هحفص 107)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

یدنب و6024923 بآ  گنیر  لپ و  روتکناک 7  روسنس و  گنیریب و  هعومجم  هیلخت - ریش  لماک  گنیریب 
یکیرتکلا پمپ  یدالوف  لماک  گنیریب  تازلف -  درون  کتلغ  کیلوردیه  ردنلیس  هتسوپ 

یژویفیرتناس

هحفص 107) روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هوکزوریف نامیس  یدیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FIKCC-408-1746 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6023791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیس راهچ  چیئوس  یتیمیسکارپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

همیس همیس راهچ   راهچ چیئوس   چیئوس یتیمیسکارپ   یتیمیسکارپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 141141
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024223 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هشیش  هلر  چیئوس و  رواپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000960 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هناماس نیگن  هدننک  هضرع  عجرم  ژاپ  دنمشوه  هناماس  نیگن  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CR3R-N-LA لدم نیالنآ  یلته  نیمارف  ناوخ و  تراک  الاک :  مان 
ژاپ دنمشوه 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  افطل  .دشاب  یتسویپ  کرادم  تاصخشم  قباطم  تسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  هتساوخ  کرادم  تسویپ  مدع  تروص  رد.ددرگ  تسویپ  تکرش  نآ  همان  گربرس  رد  هناگادج 

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

32912727-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هشیش   هشیش هلر   هلر وو   چیئوس   چیئوس رواپ   رواپ ناونع : : ناونع 142142
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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   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FANTINI دنرب چیئوس  تاتسومرت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005032 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناژور کت  هدننک  هضرع  عجرم   DEUTZ هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DEUTZ یتراجت مان   BF4M2012C یتعنص لزید  روتوم   c 83 تاتسومرت الاک :  مان 
ناتسزوخ ساملا 

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

ماس رذآ  قیقد  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ضویع  یتراجت  مان   FS 16-02 لدم یا  هدند  یبد  چوس  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

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

ددرگ هئارا  تسویپ  قباطم  ینف  تاداهنشیپ  تسا  دنمشهاوخ   :: 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

83768241-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سولاچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024714 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FANTINIFANTINI دنرب   دنرب چیئوس   چیئوس وو   تاتسومرت   تاتسومرت ناونع : : ناونع 143143

رتویپماک رتویپماک مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 144144

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

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

زا 131 ھحفص 117 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nnbh2brr2h47x?user=37505&ntc=6024708
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6024708?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رتویپماک مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092304000084 زاین :  هرامش 

سولاچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
روشک  D-LINK یتراجت مان   DKVM-210H-DS .2-PORT KVM SWITCH WITH HDMI AND USBPORTS لدم تروپ  ود   KVM چیئوس الاک :  مان 

گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
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 2 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ASUS هدنزاس عجرم   ASUS یتراجت مان   M/B ASUS H410 MR لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
سیدنا هدازالاب  اقآ  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   CPU یتراجت مان   GHz 2/4 شزادرپ تعرس   INTEL 2400 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

سیدنا هدازالاب  اقآ  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   CPU یتراجت مان   GHz 2/4 شزادرپ تعرس   INTEL 2100 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
اتکی ناروآ  راک  هدننک  هضرع  عجرم   PHILIPS یتراجت مان   SWV4422S لدم  MINI HDMI-HDMI لباک الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

یفجن الیل  هدننک  هضرع  عجرم   ETHAN یتراجت مان   CAT6F1 لدم یرتویپماک  هکبش  تکوس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
هحلش یفرعم  لیهس  هدننک  هضرع  عجرم   WD یتراجت مان   WD-SATA320-2.4 لدم  GB 320 تیفرظ هنایار  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

اهیردقلاوذ ریما  هدننک  هضرع  عجرم   FLASH MEMORY یتراجت مان   USB 2.0 لدم  GB 32 یرومم شلف  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
زیر هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  متسیس  جوم  زیر  هدنزاس  عجرم  لانیف  یتراجت  مان  یا  هقلح  یکیتسالپ 10  یطوق   GB 4/7 تیفرظ ماخ   DVD الاک :  مان 

DVD+R متسیس جوم 
یطوق 5 دادعت : 

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

.دامن هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  تاحیضوت  هیلک  زا  عالطا  تهج  دشابیم و  یتساوخرد  مالقا  هب  کیدزن  ای  هباشم  اهدک  ناریا  هیلک  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رف یراصنا   093794110062

 : یتسپ دک  میقتسم 59755410-01159755311 ،  یاه  هرامش  تفن - رابنا  بنج  اضر -  ماما  راولب  سولاچ -  سولاچ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4661756611

59755322-011  ، 52256891-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52256900-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هاگتسدکی6023408 لاتیجید  رتم  یتلوم  هاگتسدکی و  هکبش  رتست  هاگتسد و  کی  یرایش  راهچ  لیرد 
تروپراهچ چیئوس  و 

هحفص 23) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6023477c3850 هحفص 36)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هنایار6023524 هکبش  اتید  هحفص 36)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هدهاشم6023525 تسویپ  لیاف  وین   ws-c2960x-48FPD-l چیئوس  switch Cisco هاگتسد کی 
OEM ریغ یلصا ،  دنبکا   ، یا وا  یپ  ، وین لدم  ، هدش گنر  ریغ  (، Original  ) دوش

هحفص 36) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دیاب6023768 لوژام  چیئوس و  تسویپ و  تاصخشم  قبط  لوژام  تروپ Cisico و  چیئوس 24 
.دنشاب  IEEE 502 درادناتسا ساسارب 

هحفص 36) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

همیس6023791 راهچ  چیئوس  یتیمیسکارپ  هحفص 115)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

یا6024223 هشیش  هلر  چیئوس و  هحفص 115)رواپ  چیئوس  ( چیئوس

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

هکبش6024239 هحفص 36)چیوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6024249c3850 هحفص 36)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لباک6024268 + لوژام + رگشیامن + اتید چیئوس   2960XR-24-TD-L+2xSFP+SR 10G هعومجم
هنایار هکبش 

هحفص 36) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

وکسیس6024340 چیئوس  یشدرگ و  نیبرود  هحفص 80)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6024363- چیئوس لول  تنیوپ  ینزاخ ، جنس  حطسروسنس  یفقسریز -  غارچ  یفقس ،  LED لنپ دیرخ 
 ... یا و هناوتسا  گنیربلور  دیرخ 

هحفص 107) روسنس  ( روسنس

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

6024433DCS1000*3 رواپ هحفص 36)تراک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

نادهاز6024455 هاگدورف  تهج  دنبکآ ) ون و  ) وکسیس چیئوس  ددع  هحفص 36)دیرخ 4  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6024503 تینما  هحفص 36)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

6024708FANTINI دنرب چیئوس  هحفص 115)تاتسومرت و  چیئوس  ( چیئوس

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

رتویپماک6024714 هحفص 115)مزاول  چیئوس  ( چیئوس

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

یطابترا6024768 تازیهجت  چیئوس و  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 11)هصقانم  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52456310 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/09/30هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/09/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چوس یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
3 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6023618 ( هنایار هیذغت  عبنم  گولانآ -  یبد  چوس  تخوس (  دنمشوه  هناماس  کیژتارتسا  هحفص 36)مالقا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6024708FANTINI دنرب چیئوس  هحفص 115)تاتسومرت و  چیئوس  ( چیئوس

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

هحفص 120)چوس6024725 چوس  ( چوس

چوس چوس ناونع : : ناونع 145145
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 13 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح هنیزه  / ههام 4 تخادرپ / روسورپمک پورپ و  ددع  سیپدنه و4 ددع  هارمه 2 بط  توصارف  دنرب  نکش  گنس  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
05831514002/ ربتعم یتناراگ  / هدنشورفاب ناتسرامیبات 

1101000257003040 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

بط توص  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  بط  توص  ارف  یتراجت  مان   FM100 لدم یمادنا  نورب  نکش  گنس  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  ًافطل ) هارمه  نفلت   ) سامت هرامش  روتکافشیپ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31514175-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: 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

6023274g10 رورس هحفص 36)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

نکش6023558 گنس  هحفص 121)هاگتسد  توص  ( توص

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

یلصا6024709 یتناراگ  اب  نناک  هحفص 19)زنل 70-200 نیبرود  ( نیبرود

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

رتویپماک6024714 هحفص 115)مزاول  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نکش نکش گنس   گنس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 146146
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انیس 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 13 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023271 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش تسویپ  گولاتاک  - روتکاف شیپو  هاگتسد  تادنتسم  مامت   imed زوجم یاراد  تکرش  یفارگویژنآ ( تهج  لاکیدمروتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030550000126 زاین :  هرامش 

انیس ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
.دوش تسویپ  گولاتاک  - روتکاف شیپو  هاگتسد  تادنتسم  مامت   imed زوجم یاراد  تکرش  یفارگویژنآ ( تهج  لاکیدمروتینام  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لاسراو  هدنشورف  یاپ  لمح  هنیزه   . دوش هتفرگ  سامت  یمساق  سدنهم  مناخ  هرامش 63121377 اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  راد  تدم  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
شورف روتکاف  اب  هارمه  تعاس 12  زا  لبق 

1136746911 یتسپ :  دک  انیس ،  ناتسرامیب  دابآ  نسح  نادیم  هب  هدیسرن  ینیمخ  ماما  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63121409-021  ، 66348582-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66348582-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش نینموملاریما  یگتخوس  حناوس  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام تخادرپ 3  تسویپ  . لیاف  قبط  یا  هنایار  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000156 زاین :  هرامش 

زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دازآ هقطنم  سراپ  هارمه  انیت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدلگ  عیانص  هدنزاس  عجرم   GPLUS یتراجت مان  ( GDM-225LN  ) لدم  in 22 زیاس یرادا  روتینام  الاک :  مان 

راهباچ
هاگتسد 1 دادعت : 

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

ههام تخادرپ 3  تسویپ  . لیاف  قبط  یا  هنایار  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7198754361 یتسپ :  دک  اردص ،  دیدج  رهش  راولب  رتمولیک 2  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36146151-071  ، 36146170-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36220437-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دوش .دوش تسویپ   تسویپ گولاتاک   گولاتاک -- روتکاف روتکاف شیپو   شیپو هاگتسد   هاگتسد تادنتسم   تادنتسم مامت   مامت   imedimed  زوجم زوجم یاراد   یاراد تکرش   تکرش )) یفارگویژنآ   یفارگویژنآ تهج   تهج لاکیدمروتینام   لاکیدمروتینام ناونع : : ناونع 147147

روتینام روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 148148
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هیمورا هاگشناد   :: 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   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

افطل دشاب و  یم  یموب  تکرش  اب  تیولوا  ( . تسه هباشم  الاک  دک   ) یتسویپ تاصخشم  قبط  روتینام  سیک و  تاحیضوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هعلاطم  تخادرپ  دیرخ و  طیارش 
1101009033000431 زاین :  هرامش 

هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5756151818 یتسپ :  دک  هیمورا ،  هاگشناد  رتمولیک 11  هاگشناد  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32752736-044  ، 32752734-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32752740-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش میسن  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6023949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش طیارش افطل   افطل وو   دشاب   دشاب یمیم   یموب   یموب تکرش   تکرش اباب   تیولوا   تیولوا ( . ( . تسه تسه هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک    ) ) یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط روتینام   روتینام وو   سیک   سیک تاحیضوت   تاحیضوت ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ هعلاطم   هعلاطم تخادرپ   تخادرپ وو   دیرخ   دیرخ

149149

P4P4  هنایار هنایار سیک   سیک -- یرزیل یرزیل رگپاچ   رگپاچ هنایار - - هنایار مرمر   ناونع : : ناونع 150150
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الاک  - ددرگ دیق  روتکاف  شیپ  رد  تاصخشم   - هاگنامرد رابنا  رد  لیوحت   - هباشم دک  ناریا  هئارا   - تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - دشاب یناریا  امتح 

1101094524000017 زاین :  هرامش 
رهش میسن  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KINGSPEC هدنزاس عجرم   KINGSPEC یتراجت مان   PC3-12800 لدم  GB 4 تیفرظ  DDR3 هنایار مر  الاک :  مان 
رازفا نایوگ  یسدنهم 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   LEXMARK هدنزاس عجرم   T 652 N لدم یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

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

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

 - دشاب یناریا  امتح  الاک   - ددرگ دیق  روتکاف  شیپ  رد  تاصخشم   - هاگنامرد رابنا  رد  لیوحت   - هباشم دک  ناریا  هئارا   - تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 02156773418 و 09133128649 هرامش  - ددرگ دیق  روتکاف  شیپ  رد  تکرش  نفلت 

3765189364 یتسپ :  دک  رهش ،  میسن  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56751698-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56751698-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 15 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

S22F350FH لدم گنوسماس  چنیا  روتینام 23  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001120000271 زاین :  هرامش 

ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ددرگ یراذگ  تمیق  یتساوخرد  لدم  طقف  تسا  یمازلا  یمسر  روتکاف  نتشاد  زاین  یلک  حرش  - 

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

1401/09/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک زور  هیفصت 10  هدنشورف  طسوت  لاسرا   :: 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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هبعش 24  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 15 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

S22F350FHS22F350FH  لدم لدم گنوسماس   گنوسماس چنیا   چنیا روتینام  2323   روتینام ناونع : : ناونع 151151

تسیل تسیل قباطم   قباطم یتناراگ   یتناراگ وو   تاصخشم   تاصخشم اباب   هاگتسد   هاگتسد دادعت  33   دادعت رگپاچ   رگپاچ هاگتسد *  *  هاگتسد   11 دادعت   دادعت روتینام   روتینام هاگتسد *  *  هاگتسد   22 دادعت   دادعت رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع
یتسویپ یتسویپ

152152

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسیل قباطم  یتناراگ  تاصخشم و  اب  هاگتسد  دادعت 3  رگپاچ  هاگتسد *  دادعت 1  روتینام  هاگتسد *  دادعت 2  رتویپماک  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ

1101090980000016 زاین :  هرامش 
نارهت راهچ  تسیب و  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم  تیاباگیگ  یتراجت  مان   GZX1 لدم  ATX هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
حرط ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناریدلگ  هدنزاس  عجرم   G PLUS یتراجت مان   GDM -225LN لدم  in 22 زیاس  LCD هنایار روتینام  الاک :  مان 

نیبوژ
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  نایناریا  رزیل  ایرآ  یناگرزاب  هدنزاس  عجرم   G AND B یتراجت مان   1400DN لدم ور  ود  پاچ  تیلباق  اب  دیفس  هایس و  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

نایناریا رزیل  ایرآ  یناگرزاب 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

هداد رثا  بیترت  تروص  نیا  ریغرد  ددرگ  تمیق  داهنشیپ  هدش  یرازگراب  یتسویپ  کرادم  رد  یتساوخرد  تسیل  نیع  قباطم  افطل  هجوت ** هجوت   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  تمیق  روتکاف  شیپ  انمض  دوش و  یمن 

1653885396 یتسپ :  دک  کالپ 42 ،  لداع  یدع و  نبرجح  نیب  یبرغ  نابایخ 196  موس  هکلف  سراپنارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77888919-021  ، 77871500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77720001-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

توسیپ تسیل  قبط  ناریدلگ ،  یتناراگ  اب  سالپ 22  یج  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091579000455 زاین :  هرامش 
دهشم یسودرف  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

سراپ شیوپ  هداد  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225JN لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد  - هطوبرم سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 30 دنیآرف  هدنشورف - اب  هاگشنادات  عوجرم  ایودات  ، لیوحت ، لمح هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تساوخرد قبطربتعم  یتناراگ 

9177948974 یتسپ :  دک  دهشم ،  یسودرف  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  هاگشناد –  سیدرپ  یدازآ –  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38802000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38802000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هوکزوریف نامیس  یدیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

simatender.ir :: عبنم :: 1401/09/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FLENDER روتینام دیپسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

توسیپ توسیپ تسیل   تسیل قبط   قبط ناریدلگ ،  ،  ناریدلگ یتناراگ   یتناراگ اباب     2222 سالپ   سالپ یجیج   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 153153

FLENDERFLENDER روتینام   روتینام دیپسا   دیپسا ناونع : : ناونع 154154

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زوجم هارمه  هب  دات و  ، لیمکت ار  تسویپ  لیاف  افطل  تسویپ  لیاف  حرش  اب  قباطم  اقیقد  ددع  اعمج 205  روتینام  ملق  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دینک یراذگراب  یتساوخرد 

1101091426000304 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-245JN لدم  in 24 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 205 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب یتساوخرد  زوجم  هارمه  هب  دات و  ، لیمکت ار  تسویپ  لیاف  افطل  تسویپ  لیاف  حرش  اب  قباطم  اقیقد  ددع  اعمج 205  روتینام  ملق  ود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دینک

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

36238513-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36238522-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

هاگتسد6023271 تادنتسم  مامت   imed زوجم یاراد  تکرش  یفارگویژنآ ( تهج  لاکیدمروتینام 
.دوش تسویپ  گولاتاک  - روتکاف شیپو 

هحفص 121) روتینام  ( روتینام

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

روتینام6023373 هحفص 121)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

اب6023375 تیولوا  ( . تسه هباشم  الاک  دک   ) یتسویپ تاصخشم  قبط  روتینام  سیک و  تاحیضوت 
.ددرگ هعلاطم  تخادرپ  دیرخ و  طیارش  افطل  دشاب و  یم  یموب  تکرش 

هحفص 121) روتینام  ( روتینام

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

6023949P4 هنایار سیک  - یرزیل رگپاچ  هنایار - هحفص 121)مر  روتینام  ( روتینام

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

6024376S22F350FH لدم گنوسماس  چنیا  هحفص 121)روتینام 23  روتینام  ( روتینام

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

اب6024424 هاگتسد  دادعت 3  رگپاچ  هاگتسد *  دادعت 1  روتینام  هاگتسد *  دادعت 2  رتویپماک  سیک 
یتسویپ تسیل  قباطم  یتناراگ  تاصخشم و 

هحفص 121) روتینام  ( روتینام

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

توسیپ6024481 تسیل  قبط  ناریدلگ ،  یتناراگ  اب  سالپ 22  یج  هحفص 121)روتینام  روتینام  ( روتینام

روتینام روتینام ملق   ملق ودود   ناونع : : ناونع 155155

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

قاتا6024562 زیهجت  رهش و  حطس  یتراظن  یاه  نیبرود  هلاس  کی  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  ارجا و  ، دیرخ
گنیروتینام

هحفص 13) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رتویپماک6024714 هحفص 115)مزاول  چیئوس  ( چیئوس

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

6024780FLENDER روتینام هحفص 121)دیپسا  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6024889 ملق  هحفص 121)ود  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتسویپ6023265 ینف  تاصخشم  یط  یبناج  مزاولو  هتسبرادم  یاه  هحفص 80)نیبروددیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6023396IP هتسبرادم یاه  نیبرود  یدروم  تامدخ  یرادهگن و  هحفص 80)سیورس ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6023503 نیبرود  یزادنا  هارو  ارجا  هحفص 80)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هار و6023681 لک  هرادا  یاه  نامتخاس  تهج  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  یارجا  بصن و  ، دیرخ
( عوطقم : دادرارق عون  ، هام دادرارق 3  تدم  ) هاشنامرک ناتسا  یزاسرهش 

هحفص 80) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تازیهجت6024839 هتسبرادم ، یاه  نیبرود  یزاسدنتسم  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  دیرخ و 
ششوپ تحت  نکاما  یفرصم  مالقا  هطوبرم و 

هحفص 13) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هتسبرادم6024847 نیبرود  یکینورتکلا  هحفص 80)مشچ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6024905DS-2DE4425IW-DE T5 لدم ( Speed Dome نادرگ ، ) نژیو کیاه  هتسبرادم  نیبرود 
( طابترا سراپ  یتناراگ  طقف  )

هحفص 80) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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زوا تشادهب  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6024991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یتناراگ  اب  کناب 20000 رواپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093016000122 زاین :  هرامش 
زوا تشادهب  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

کی هجرد  دنرب  یمایش  احیجرت  ربتعم  یتناراگ  اب  کناب 20000 رواپ  - 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  30 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

زوا رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عوجرم ندوب  بویعم  تروص  رد  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  ههام و  ادودح 1 تخادرپ  یمازلا و  الاک  دنربو  روتکاف  شیپ  رودص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431975566 یتسپ :  دک  جنخ ،  هداج  زوا -  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52519272-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52247111-071 :: 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

طوبرمرازفا6023420 مرن  هئارا  اب  لاتیجید  - ردوکنا  یتراک  - یتشگنا و  رثا  یدورو  رد  یاهمتسیسهریگتسد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 69) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

بو6023534 تحت  هطوبرم  رازفا  مرن  اب  هارمه  تراک  تشگنا و  رثا  صیخشت  اب  بایغو  روضح  هحفص 18)هاگتسد  ددرت  ( ددرت

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

هاگشناد6024271 یاه  هناخباتک  هچراپکی  تیریدم  رازفا  مرن  اسرذا ، هناماس  هحفص 19)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یموب6024694 سوریو  یتنآ  هحفص 19)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بو6024697 تحت  رازفا  مرن  هحفص 19)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6024905DS-2DE4425IW-DE T5 لدم ( Speed Dome نادرگ ، ) نژیو کیاه  هتسبرادم  نیبرود 
( طابترا سراپ  یتناراگ  طقف  )

هحفص 80) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ربتعم6024991 یتناراگ  اب  کناب 20000 هحفص 129)رواپ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

ربتعم ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب   2 000020000 کناب   کناب رواپ   رواپ ناونع : : ناونع 156156
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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   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رادم6024866 یاه  نیبرود  یریوصت  تراظن  هناماس  یزاسدنتسم  شزومآ  یزادنا  هار  بصن و  هیهت 
مالقا تازیهجت و  هیلک  هتسب و 

هحفص 13) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تانبرک6023386 یلپ  یقرب  هرکرک  بصن  یاهمتسیسهیهت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 69) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

قفو6023529 کیتاتسا  ورتکلا  گنر  اب  یرتمیلیم  ات 1.5  قرو 1  اب  چناپ  لور  یقرب  هرکرک  بصن  هیهت و 
کناب دیئات  دروم  تاصخشم و 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 69) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

ناوخ6023318 کالپ  یاه  نیبرود  کیفارت  لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  هحفص 13)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دیرخ6024545 کیفارت (  لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
 ( ناوخ کالپ  یاه  نیبرود 

هحفص 13) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت
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