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

( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 8

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 7  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 13

140 1140 1 رذآ   رذآ هبنش  2323   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   183,970هکس , 000183,970 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما379,280379,280رالد تاراما مهرد   104,490104,490مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   185,530هکس , 000185,530 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس264,200264,200رالد سیئوس کنارف   414,800414,800کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 12هکس 1 , 000 , 00012 1 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع285,200285,200رالد ناتسبرع لایر   102لایر ,540102 ,540

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 91هکس , 000 , 00091 , 000 , وروی000 408وروی ,660408 ژورن660, ژورن نورک   39,40039,400نورک

رایع رایع   1818 یالط   ,17یالط 049, 00017, 049, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   476دنوپ ,490476 نپاژ490, نپاژ نینی   دصکی   284,710284,710دصکی

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
((2424))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 134134))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 14  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 25

( یهگآ دادعت 12  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 22  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 36

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 50

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 52

( یهگآ دادعت 9  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 57

( یهگآ دادعت 14  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 62

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) wim  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 13  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

( یهگآ دادعت 17  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

( 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  • 82

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

( یهگآ دادعت 2  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

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

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

( یهگآ دادعت 17  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

( یهگآ دادعت 12  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

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

( یهگآ دادعت 11  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

( یهگآ دادعت 8  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

( یهگآ دادعت 18  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 116

( یهگآ دادعت 9  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 128

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

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

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

( یهگآ دادعت 13  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 128

( یهگآ دادعت 4  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 130

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 132

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 133

( یهگآ دادعت 1  " ) لاووئدیو  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 133

( یهگآ دادعت 3  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 134

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/09/23  هبنشراهچ  زور  زا   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات 1401/09/28 هبنشود  زور 

ناریا  :: عبنم خیرات 1401/10/12عبنم هبنشود  زور  تعاس 13  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044913 :: هرازه هرازه خیرات 1401/10/13دکدک   هبنش  هس  زور  تعاس 10   - 1401/10/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تاکرادت هناماس  قیرط  زا  طیارش  دجاو  نارگ  هصقانم  زا  دوخ  زاین  دروم  نیکرتشم  عماج  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  هب  تبس  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  تلود  یکینورتکلا 

نیکرتشم عماج  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، - 

یرتشم شرافس  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  هنیمز  رد  یزاجم  یاضف  یلاع  یاروش  / کیتامروفنا یلاع  یاروش  زا  ربتعم  همانیهاوگ  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا 

تسا یمازلا  هصقانم  عوضوم  دروم  رد  اتفا  همانیهاوگ  هئارا 
لایر  نیمضت 1.750.000.000  غلبم 

دشاب  یم  هصقانم  هدنرب  هدهعب  همانزور  رد  یهگآ  تبون  جرد 2  هنیزه 
لایر دانسا 1.500.000  شورف  غلبم 

نلاس یئاشگزاب  لحم  گرزب و  نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هناخریبد  هرادا  موس  هچوک  یاهتنا  رجفلاو -  کرهش  یبونج -  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ
ییاهب خیش  نامتخاس  تاسلج 

:: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
http://www.tbtb.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوخ دوخ زاین   زاین دروم   دروم نیکرتشم   نیکرتشم عماج   عماج متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

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

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

زا 134 ھحفص 5 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/172
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dsgue6k4g7afd?user=37505&ntc=6044913
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6044913?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هقطنم 5 نارهت  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093763000054 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:15هرامش تعاس :   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6044962 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت  رهش  هس  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش   GIS ییایفارغج تاعالطا  متسیس  یناسر  زور  هب  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهترهش هقطنم 3  بالضاف  بآ و  هدننک :  رازگرب 

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

هقطنم 3 بالضاف  بآ و  تکرش  ارآرهش -) ) رهم شرآ  یادتبا  دمحا - لآ  لالج  هارگرزب  نارهت -  ، 1445843611 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نارهت رهش 

:: 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

راوزبس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093676000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/03هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم :: 1401/10/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045089 :: هرازه هرازه :: 1401/10/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GISGIS ییایفارغج   ییایفارغج تاعالطا   تاعالطا متسیس   متسیس یناسر   یناسر زور   زور هبهب   تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 22

یرتویپماک یرتویپماک یاه   یاه متسیس   متسیس هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف یاه   یاه هژورپ   هژورپ ماجنا   ماجنا 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 134 ھحفص 6 
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یلامش ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/13 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6045180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد رایس  تاطابترا  تکرش   IFARS و IPM رازفا مرن   Update,site audit ماجنا تیعضو  حالصا  هناریگشیپ PM و  یرادهگن  ماجنا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  یلامش  ناسارخ  ناتسا  حطس 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32220550 :: نفلت :: www.ks.tci.ir www.ks.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یسدنهم و تیریدم   ) ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( اهحرط

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6045548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخوس هضرع  یاههاگیاج  نیزنب  راخب  تفایزاب  هاگتسد  ناینب  شناد  یلخاد  ناگدننک  دیلوت  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راخب تفایزاب  تازیهجت  ناگدننک  دیلوت  یبایزرا  تایبرجت  هک  ناینب  شناد  هدننک و  دیلوت  یاهتکرش  هیلک  زا  هلیسونیدب  شیپ  ییاسانش و  هب  تبسن  دراد  رظن  رد 

دیآ  یم  لمعب  توعد  دنشابیم  اراد  ار  هنیمز  نیا  رد  مزال  یاه  هاگیاج  نیزنب 
راخب  تفایزاب  هاگتسد  - 

(Flame Arrestor  ) شوپ هلعش  -
( یوا کیرب  پمپ و  موکو  هدننک  ادج  لایسکاوک  گنلیش  لزان   ) جیتسا 2 تازیهجت  - 

یهگا رد  ..و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

باهک حرط  هقبط 4  ناریا  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  نامتخاس  باداش  ناردارب  دیهش  نابایخ  شبن  یلامش  رهشناریا  نابایخ  - نارهت  :: 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

IFARSIFARS وو     IPMIPM  رازفا رازفا مرن   مرن   Update ,s ite  auditUpdate ,s ite  audit ماجنا   ماجنا تیعضو   تیعضو حالصا   حالصا وو     PMPM  هناریگشیپ هناریگشیپ یرادهگن   یرادهگن ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 44

تخوس تخوس هضرع   هضرع یاههاگیاج   یاههاگیاج نیزنب   نیزنب راخب   راخب تفایزاب   تفایزاب هاگتسد   هاگتسد ناینب   ناینب شناد   شناد یلخاد   یلخاد ناگدننک   ناگدننک دیلوت   دیلوت ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 134 ھحفص 7 
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EPC یمومع یراکنامیپ  تکرش  کی   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یرهشمه  :: عبنم یهگآعبنم جرد  خیرات  زا  سپ  هتفه  کی   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045567 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یولیس هاگتسد  دادعت 1  هژورپ  تاصخشم  اهدرادناتسا و  قباطم  تازیهجت  بصن  لمح و  تخاس ، تازیهجت ، الاک و  نیمات  یلیضفت  یسدنهم  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیرط زا  ار  لیذ  لودج  حرش  هب  قلعتم  تازیهجت  هارمهب  اولیس  هب  نویماک  زا  کیتامونپ  یریگراب  متسیس  تخاس  یحارط و  نت و  ینیمخت 370  یتایلمع  نزو  هب  چگ 

.دیامن راذگاو  یتعنص  ربتعم  هبتر  یهاوگ و  یاراد  دنمناوت  ناگدنزاس  زا  یکی  هب  دودحم  هصقانم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 301 رصعیلو ، الدنام و  نوسلن  نیب  رفظ )  ) یدرگتسد نابایخ  نارهت ،  :: 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  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نایوگدنت دیهش  یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  مود -  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/732 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044801 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/10/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

عمتجم یاهروتامروفسنارت  قیرح  ءافطا  متسیس  یارجا  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هام   12 ارجا : تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  2/516/700/000 نیمضت : 

نایوگدنت دیهش  یمیشورتپ  تمرش   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: https://tender.stpc.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

دادعت دادعت هژورپ   هژورپ تاصخشم   تاصخشم وو   اهدرادناتسا   اهدرادناتسا قباطم   قباطم تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   لمح   لمح تخاس ، ، تخاس تازیهجت ، ، تازیهجت وو   الاک   الاک نیمات   نیمات یلیضفت   یلیضفت یسدنهم   یسدنهم ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
نویماک نویماک زازا   کیتامونپ   کیتامونپ یریگراب   یریگراب متسیس   متسیس تخاس   تخاس وو   یحارط   یحارط وو   نتنت     370370 ینیمخت   ینیمخت یتایلمع   یتایلمع نزو   نزو هبهب   چگچگ   یولیس   یولیس هاگتسد   هاگتسد   11

66

عمتجم عمتجم یاهروتامروفسنارت   یاهروتامروفسنارت قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   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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( امرفراک  ) هیولسع یژرنا  دنوامد  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

755-1/1-401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/01هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم تعاس 15عبنم ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045182 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم  رابنا  یاه  هلوس  هب  طوبرم   F&G متسیس یزادنا  هار  تست و  بصن ؛  نیمات ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیولسع  رهشوب -  ناتسا  راک  یارجا  لحم 

هام راک 6  ماجنا  نامز  تدم 

لایر  دانسا 500.000  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکناب همانتنامض  نیمضت 

دنوامد تکرش  پچ  تمس  ونیریش  هداج  رتمولیک 5  یمیشورتپ  هار  هس  یمیشورتپ  ود  زاف  سراپ  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  هیولسع  ناتسرهش  رهشوب   :: سردآ سردآ
اه نامیپ  روما  هیولسع  یژرنا 

07737295558 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001005265000314 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044999 :: هرازه هرازه :: 1401/10/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش  تازیهجت  تاعطق و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هکبش  تازیهجت  تاعطق و  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
120,800,000,000 یلام :  دروآرب 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   6,040,000,000 نیمضت :  غلبم 

طبترم همانساسا  هموزر و  هئارا  نیمضت :  تاحیضوت 
یدقن 

14:00 تعاس : 1402/01/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

یزکرم یزکرم رابنا   رابنا یاه   یاه هلوس   هلوس هبهب   طوبرم   طوبرم   F&GF&G متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست بصن ؛  ؛  بصن نیمات ،  ،  نیمات ناونع : : ناونع 88

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت وو   تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 134 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/guvzdkgd7hqgf?user=37505&ntc=6045182
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6045182?code=37505
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https://www.hezarehinfo.net


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

لوا تبون  یا  هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

263396 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14:00  ات  خروم 1401/09/23  تعاس 9:00  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/09/30

یرهشمه  :: عبنم خروم 1401/10/10عبنم تعاس 14:00  ات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش یشزادرپ و  یزاس ، هریخذ  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ای یکناب  همان  تنامض  : هصقانم رد  تکرش  نیمضت  عون  نویلیم   دصراهچ  لداعم  لایر  غلبم 4,000,000,000  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مان هب  زیراو 10001301  هسانش  اب   201 هرامش 607-12345678 -  باسح  هب  یدقن  زیراو  ای  نایسراپ و  کناب  هجو  رد  طرش  دیق و  نودب  یکناب  هدش  نیمضت  کچ 

هصقانم رد  تکرش  تباب  نایسراپ  کناب 
رازه  دص  لداعم  لایر   1,000,000: هصقانم دانسا  دیرخ  هنیزه 

یزادرپراک  دحاو  قاتا 302  نایسراپ  کناب  یزکرم  تارادا  یبرغ پ 4  ناشفارز  شبن خ  یدازحرف  دیهش  راولب  برغ )  ) سدق کرهش  نارهت   :: سردآ سردآ
رکذلا ردص  یناشن  هب  رازگ  هصقانم  هناخ  ریبد  میلست 

:: 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

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14010920-02 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش رذآ 1401   22 هبنشهس ، دانسا :  عیزوت  عورش  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 17:00 رذآ 1401   30 هبنشراهچ ، دانسا :  عیزوت  نایاپ  خیرات   00:00

tenders.nak-mci.ir :: عبنم ید 1401عبنم  7 هبنشراهچ ، دانسا :  لیوحت  تلهم  نیرخآ  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 16:00

6045200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر 600,000,000 همانتنامض : غلبم  - 2000000 دانسا :  شورف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

نفلت 81718555و هرامش  هب  ییوهلا  مناخ  راکرس  : یناگرزاب تالاوس   :: نفلت نفلت
هارمه 09125055403 هرامش 

:: 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

هکبش هکبش وو   یشزادرپ   یشزادرپ یزاس ، ، یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1010

یرون یرون ربیف   ربیف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 134 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14010920 - 02 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش  - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

جرد هنیزه  کناب -  تسپ  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  دقن  هجو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 600.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ 

:: سردآ سردآ

نیمات هریجنز  دحاو   81718555 - 09125055403 :: نفلت :: tenders.nak-mci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: m.alhouei@nak-mci.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دوخ6044913 زاین  دروم  نیکرتشم  عماج  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6044962GIS ییایفارغج تاعالطا  متسیس  یناسر  زور  هب  تامدخ  هحفص 5)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرتویپماک6045089 یاه  متسیس  هکبش  ینابیتشپ  تاعالطا و  یروانف  یاه  هژورپ  هحفص 5)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6045180 مرن   Update,site audit ماجنا تیعضو  حالصا  هناریگشیپ PM و  یرادهگن  ماجنا 
IFARS و IPM

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هناخ6046017 هیفصت  حرط  یتراظن  یتظافح  هکبش  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 13)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یرون یرون ربیف   ربیف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 134 ھحفص 11 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005410000031 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044982 :: هرازه هرازه :: 1401/10/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت  رهش  حطس  یبونج  یلامش -  یاههارگرزب  رد  یماظتنا  یرابخا و  ریسم ، تیاده  یاهولبات  لکد و  عاونا  بصن  هیهت و  یحارط ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  یرادرهش  کیفارت  لقن  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نارهت رهش  حطس  یبونج  یلامش -  یاههارگرزب  رد  یماظتنا  یرابخا و  ریسم ، تیاده  یاهولبات  لکد و  عاونا  بصن  هیهت و  یحارط ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   10,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1402/01/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هقبط یناقلاط - یتاقبط  گنیکراپ  یدقن - هچوک  یناقلاط - عطاقت  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ   ، 1563673819 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6و7

:: 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

اههارگرزب اههارگرزب ردرد   یماظتنا   یماظتنا وو   یرابخا   یرابخا ریسم ، ، ریسم تیاده   تیاده یاهولبات   یاهولبات وو   لکد   لکد عاونا   عاونا بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 134 ھحفص 12 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هیهت تکرش  یگدنیامن  خب  ناروگنا  یور  برس و  یندعم  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا یندعم  داوم  دیلوت  و 

ناجنز ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

م / 1401/34 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/9/23هرامش تعاس 10  زا  دانسا  تفایرد   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
زور تدم 6  هب  تعاس 15  یلا 

ادرف لسن   :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044591 :: هرازه هرازه شیاشگدکدک   خروم 1401/10/13  تعاس 10  یفیک  یبایزرا  هسلج   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/10/14 تعاس 10  تاداهنشیپ 

ناروگنا یور  برس و  یندعم  عمتجم  دنمشوه  ددرت  لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

 - کیتامروفنا یلاع  یاروش  دات  یهاوگ   - ربتعم یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 677.700.000  غلبم  هناماس 2001020007000005 -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب یعامتجا  هافر  نواعت و  راک  ترازو  زا  هرداص  ینمیا  تیحالص  دات  یهاوگ  تاموزلم -  تاعطق و  هئارا  دیلوت و  هبتر 5  لقادح  تیحالص  یهاوگ 

:: سردآ سردآ

هناخریبد 02436526662 - 3 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دنمشوه دنمشوه ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 134 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/104
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دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093202000060 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045067 :: هرازه هرازه :: 1401/10/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401  رد  دنلبدیب  زاگ  شیالاپ  تکرش  تارادا  زا  یکی  یریوصت  تراظن  هناماس  بصن  دیرخ و  یبایزرا  اب  نامزمه  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنلبدیب  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تفن  تعنص  یتظافح  تازیهجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
12,987,700,000 یلام :  دروآرب 

 2,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   650,000,000 نیمضت :  غلبم 

.دشاب  یم  یمازلا  یعامتجا  نیمات  زا  باسح  اصافم  هئارا  یعامتجا ، نیمات  ییاهن  باسح  هیوست  تهج  راک  مامتا  زا  سپ  نیمضت :  تاحیضوت 
12:00 تعاس : 1402/01/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زاگ شیالاپ  تکرش  اه  نامیپ  روما  هرادا  یتسپ 161 -  قودنص  هیدیما -  ناتسزوخ -   ، 6364146113 یتسپ :  دک  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
دنلبدیب

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، رهشوب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001004199000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش هبنش  هسزور  تعاس 14:00  ات  تیاس  زا   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم خیراتعبنم هبنشکی  زور  تعاس 14:00   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045188 :: هرازه هرازه خیراتدکدک   هبنش  هس  زور  تعاس 09   - 1401/10/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب هاگدورف  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لیمکت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هدرپس 3.000.000.000 نازیم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - لایر

(ع) اضر ماما  نابایخ  رهشوب -  ناتسا  : سردآ اهتکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
نفلت 07733555388 یناگرزاب  دحاو  رهشوب ـ  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  تبقارم ـ  جرب  نامتخاس 

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1515

هاگدورف هاگدورف یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا یگدنیامن  هب  نارهت  ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/م/2 یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 7  هب   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045545 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/10/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم یاه  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یزکرم کناب  یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 1/747/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 ( نارهت یولیس  هداز (  ..ادسا  دیهش  یولیس  یزاس  تسیچ  هارراهچ  یئاجر  دیهش  نابایخ  نارهت -  یناشن  هب  یزکرم  رتفد  لحم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود تبون  یا  هلحرمود  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001090657000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19:00هرامش ات  هصقانم  دانسا  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 19:00عبنم ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045742 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 09:00   - 1401/10/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش فجن  رهش  حطس  یتراظن  یاه  نیبرود  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

:: سردآ سردآ

034-42397380 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

یتراظن یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1818

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

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش زا  : تیاس زا  هصقانم  دانسا  تفایرد   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات 1401/10/1 هبنشجنپ  زور  تعاس 18  ات  هصقانم  دانسا  راشتنا 

تلاسر  :: عبنم خیرات 1401/10/12عبنم هبنشود  زور  تعاس 19  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045898 :: هرازه هرازه خیرات 1401/10/13دکدک   هبنش  هس  زور  تعاس 12   - 1401/10/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجریس ناتسمارآ  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  یزکرم  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس  سردآ   :: سردآ سردآ

85193768-88969737-02141934-03441325077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم هار   :: عبنم تعاس 19عبنم ات  زا 1401/10/1   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6046001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یقودص هللا  تیا  دیهش  هاگدورف  دزی   :: سردآ سردآ

03537217773  - 03537302002 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسمارآ ناتسمارآ هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

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

یا هلحرمکی  مود -  تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/14 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهیک  :: عبنم :: 1401/10/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6046017 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/10/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرارق 6 تدم  لایر -   19/670/850/000 دروارب : مق - رهش  دیدج  هناخ  هیفصت  حرط  یتراظن  یتظافح  هکبش  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - هام

لایر   983/542/500  : نیمضت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام  6: دادرارق تدم 

سامت 37199142 تکرش  تسارح  تیریدم  مق -  یا  هقطنم  بآ  تکرش  کی -  هرامش  هچوک  شبن  رهشرود -  نابایخ  یادتبا  مق -   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسکی تدم  هب  ورس  قاتا  تاطابترا  هکبش و  تینما  رازفا  مرن  ینابیتشپ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001084000022 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

121 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یج 09127061381 ویف   09123790926 یدیلقا یسدنهم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414664113 یتسپ :  دک  کالپ 8 ،  یناکشم  روپیلع  نابایخ  رفظ  زا  رتالاب  یتعیرش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88964015-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88964014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناخ هناخ هیفصت   هیفصت حرط   حرط یتراظن   یتراظن یتظافح   یتظافح هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

لاسکی لاسکی تدم   تدم هبهب   ورس   ورس قاتا   قاتا تاطابترا   تاطابترا وو   هکبش   هکبش تینما   تینما رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک یتعنص  یاهکرهش  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 11 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرک یتعنص  تاعطق  تالآ و  نیشام  راک  بسک و  هشوخ  لیذ  یاهدحاو  یارب  وزیا 9001  درادناتسا  یزاس  هدایپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001275000250 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1402/02/20 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف هئارا  مدع  دیامن  مادقا  تمیق  هئارا  هب  تبسن  تسویپ  لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  دیاب  تمیق  هدنهد  داهنشیپ  هدوب و  هباشم  اه  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفرگ دهاوخن  رارق  یسررب  دروم  اه  تمیق  هدش و  یقلت  طیارش  شریذپ  مدع  هلزنم  هب  تسویپ  هدش  لیمکت 

7614656394 یتسپ :  دک  اروشاع ،  نادیم  شبن  - روپسابع دیهش  راولب  - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31272093-034  ، 31272000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32736610-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داگراساپ ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داگراساپ نامرد  تشادهب و  هکبش  رازفا  تخس  رازفا و  مرن  ینابیتشپ  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091485000006 زاین :  هرامش 

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

هام 12 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

داگراساپ رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7374163619 یتسپ :  دک  داگراساپ ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  ماما  راولی  رهش  تداعس  سراف  داگراساپ ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43563990-071  ، 43567777-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43563322-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص تاعطق   تاعطق وو   تالآ   تالآ نیشام   نیشام راک   راک وو   بسک   بسک هشوخ   هشوخ لیذ   لیذ یاهدحاو   یاهدحاو یارب   یارب   900 1900 1 وزیا   وزیا درادناتسا   درادناتسا یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ناونع : : ناونع 2323

داگراساپ داگراساپ نامرد   نامرد وو   تشادهب   تشادهب هکبش   هکبش رازفا   رازفا تخس   تخس وو   رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2424

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   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045260 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادعت  حرش و  قباطم  ملق  سوریو 3  یتنآ  کارتشا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001597000269 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Core هخسن  Kaspersky Endpoint Security for Business سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

1401/09/29 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 

تسویپ تاصخشم  قباطم 
دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  زاوها )  ) نامزاس یاهرابنا  هرادا  ات  لمح  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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ دادعت   دادعت وو   حرش   حرش قباطم   قباطم ملق   ملق سوریو  33   سوریو یتنآ   یتنآ کارتشا   کارتشا ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشمالسا ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیوداپ سوریو  یتنآ  تیدپآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091060000034 زاین :  هرامش 

رهشمالسا ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
مرن هدنزاس  عجرم  زادرپ  نما  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1   Corporate-AM هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

زادرپ نما  یرازفا 
ددع 550 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3318638677 یتسپ :  دک  رهشمالسا ،  تشادهب  هکبش  دابآ  مارهب  یادتبا  زامن  نادیم  هب  هدیسرن  رهشمالسا  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51081207-021  ، 51081000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56346972-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارلهد یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادا نویساموتا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090026000014 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  نارلهد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارلهد رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6981733947 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  ماما  راولب  نارلهد  ناتسرهش  نارلهد ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33722860-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33725928-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیوداپ شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ تیدپآ   تیدپآ ناونع : : ناونع 2626

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6045512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153959 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
managengine یریذپ بیسآ  تیریدم  همانرب  سنسیال  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/09/23 نایاپ :  خیرات 

:: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045562 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ا.ا.ج نهآ  هار  یللملا  نیب  لقن  لمح و  یاه  هفرعت  نیناوق و  تیریدم  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000126 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1402/09/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریذپ یریذپ بیسآ   بیسآ تیریدم   تیریدم همانرب   همانرب سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2828

نهآ نهآ هار   هار یللملا   یللملا نیب   نیب لقن   لقن وو   لمح   لمح یاه   یاه هفرعت   هفرعت وو   نیناوق   نیناوق تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 2929
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تفن هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسوپ لیاف  قباطم  هلاسکی   Offline Update FG-300E تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093314000147 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  تفن  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بونج هکبش  ناهام  نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTIGATE یتراجت مان   FG-300E لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد دیاب  هدنشورف  تسویپ -  لیاف  قباطم  هباشم - دک  ناریا  تسوپ -  لیاف  قباطم  تساوخرد  تاصخشم  هلاسکی   Offline Update FG-300E :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک دات  لیوحت و  زا  دعب  هامکی  رثکادح  هیوست  رادیرخ -  لحم  رد  لیوحت  دشاب - دوجو  تفن  تکرش  تسارح  دات  دروم  تسیل 

1598846511 یتسپ :  دک  هرامش 61 ،  ینرق  یهلا و  تاجن  نیب  یرتنالک  دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88898650-021  ، 88898661-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88898662-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمحا ریوب  هیولیگهک و  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045811 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوریو یتنا  تیریدم  یرازفا ، تخس  یرازفا و  مرن  تامدخ  تاعالطا و  یروانف  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001257000053 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  هیولیگهک و  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1402/09/30 زاین :  خیرات 

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

تمیق داهنشیپ  لودج  تکرش و  دانسا  تسیاب  یم  هدنهد  داهنشیپ  دشاب و  یم  یمازلا  اتفا  زوجم  یکیتامروفنا و  تامدخ  تیحالص  یهاوگ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن یراذگراب  هناماس  رد  سپس  اضما  رهم و  لیمکت و  تمیق  داهنشیپ  مرف  اب  هارمه  ار 

7591653446 یتسپ :  دک  قرب ،  عیزوت  تکرش  یوربور  یرهطم -  دیهش  راولب  جوسای -  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33346873-074  ، 33334812-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340223-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Offline Update FG-300EOffline Update FG-300E ناونع : : ناونع 3030

سوریو سوریو یتنا   یتنا تیریدم   تیریدم یرازفا ، ، یرازفا تخس   تخس وو   یرازفا   یرازفا مرن   مرن تامدخ   تامدخ وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3131
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سراف ناتسا  یزرواشک  داهج   :: 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 18 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  یزرواشک  یصصخت  تاعوضوم  صوصخ  رد  خساپ  شسرپ و  رازفا  مرن  هعسوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003107000866 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنرب  نعت  زا  سپ  هام  رازفا 3  مرن  لیوحت  نامز  رتکادح  تسویپ /   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7143686166 یتسپ :  دک  سراف ،  یزرواشکداهج  نامزاس  مرا  نابایخ  لوا  یدازآ  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2172496-071  ، 32272180-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32299029-071 :: 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 تاصخشم   تاصخشم اباب   یزرواشک   یزرواشک یصصخت   یصصخت تاعوضوم   تاعوضوم صوصخ   صوصخ ردرد   خساپ   خساپ وو   شسرپ   شسرپ رازفا   رازفا مرن   مرن هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 3232
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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 10 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045948 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عون هام ، دادرارق 2  تدم   ) هاشنامرک ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  هزوح  تینما  ءاقترا  تنایص و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( عوطقم : دادرارق

1101000042000065 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دانسا قباطم  1 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ لوادج  رد  دانسا و  قباطم  عوطقم  تروصب  دیاب  تمیق  داهنشیپ  تسیمازلا و  زوجم  ، همانساسا ، تارغت نیرخآ  ، 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عون عون هام ، ، هام   22 دادرارق   دادرارق تدم   تدم  ) ) هاشنامرک هاشنامرک ناتسا   ناتسا یزاسرهش   یزاسرهش وو   هار   هار لکلک   هرادا   هرادا تاطابترا   تاطابترا وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف هزوح   هزوح تینما   تینما ءاقترا   ءاقترا وو   تنایص   تنایص ناونع : : ناونع
(( عوطقم عوطقم :: دادرارق دادرارق
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ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  یا  هنایار  تازیهجت  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092247000063 زاین :  هرامش 

ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هناماس  رد  ررقم  تلهم  رد  ءاضما و  رهم و  تمیق  داهنشیپ  مرف  راک و  حرش  هارمه  هب  یتسیاب  راک  حرش  رد  یتساوخرد  کرادم  دانسا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ

 : یتسپ دک  ناتسدرک ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  - زرواشک نابایخ  یادتبا   - یدازآ نادیم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6613813593

32241337-087  ، 33241337-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33235255-087 :: 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

گنیکراپ6045632 تیریدم  رازفا  مرن  هتسب  هتسبرادم -  هحفص 62)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تکرش تکرش یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3434

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 19 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  رهشوب (  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  رورس  قاتا  تیریدم  گنیروتینام و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( تسا

1101004047000242 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  هعسوت  زادرپ  رازفا  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   AP164 لدم رورس  قاتا  یطیحم و  طیارش  گنیروتینام  متسیس  الاک :  مان 
هعسوت زادرپ  رازفا  هدننک 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب اددجم  ءاضنما و  لیمکت و  تمیق  داهنشیپ  مرف  دشاب 3 - یم  تسویپب  تمیق  داهنشیپ  مرف  تسا 2 - هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  نآ  ریوصت  هدوزفا  شزرا  نتشاد  تروص  رد  دوش 4 -

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

33341755-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341749-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا تیریدم   تیریدم وو   گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045518 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم   FIRE & GAS مالقا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001082 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
هرانک لحاس  دیلوت  ایوپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   DET-TRONICS یتراجت مان   WG604-7 لدم روتارنژ  تظافح  لرتنک و  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

31444425-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6046129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قباطم  متسیس  لرتنک  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001094 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS هدنزاس عجرم   6DP1232-8BA لدم هاگورین  لرتنک  متسیس   PLC یکدی تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

31444425-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتارنژ روتارنژ تظافح   تظافح وو   لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3636

هاگورین هاگورین لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس   PLCPLC  یکدی یکدی تاعطق   تاعطق هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نادابآ ناتسرهش  یروانف  تاقیقحت و  یشزومآ ، تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6044585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطا  نالعا و  متسیس  بصن  یزادنا و  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092693000078 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابآ  ناتسرهش  یروانف  تاقیقحت و  یشزومآ   تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یهاوگ هدوب و  ینمیا  تیحالص  یاراددیابراکنامیپ  ) نایامرفراک ، یراکنامیپ ینمیا  تیحالص  / دوش یرازگراب  زیر  هب  روتکاف  شیپ  تمیق و  زیلانآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یم  یعطق  هطوبرم  رادرب  هرهب  تراظن و  هاگتسد  دات  زا  سپ  ییاهن  تخادرپ  / دشاب هدومن  ذخا  ارراک  هرادا  ینمیا  هرود  ندنارذگدات 

6313833177 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  یوربور  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53263048-061  ، 53265363-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53262618-061 :: 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

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044886 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  قبط  یناسربآ ) رکنات   ) قیرح ءافطا  نابیتشپ  یوردوخ  هب  زنب 1921  یساش  هاگتسد  کی  زیهجت  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هناماس رد  هدش  یراذگراب  ریواصت  مزال و  کرادم  ، تسویپ

1101095471000011 زاین :  هرامش 
نامرک یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/22 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مزال و کرادم  ، تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  یناسربآ ) رکنات   ) قیرح ءافطا  نابیتشپ  یوردوخ  هب  زنب 1921  یساش  هاگتسد  کی  زیهجت  ریمعت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هناماس رد  هدش  یراذگراب  ریواصت 

7619794863 یتسپ :  دک  ینمیا ،  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  یزکرم  رتفد  یرتنالک 21  بنج  ناگدازآ  راولب  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32474771-034  ، 32474772-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32474773-034 :: 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

ینف ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یناسربآ ) ) یناسربآ رکنات   رکنات  ) ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا نابیتشپ   نابیتشپ یوردوخ   یوردوخ هبهب     192 1192 1 زنب   زنب یساش   یساش هاگتسد   هاگتسد کیکی   زیهجت   زیهجت وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع
هناماس هناماس ردرد   هدش   هدش یراذگراب   یراذگراب ریواصت   ریواصت وو   مزال   مزال کرادم   کرادم ،، تسویپ تسویپ

3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دجاسم روما  هب  یگدیسر  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044907 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش تساوخرد  همیمض  روتکاف  شیپ  دوش  هداد  تمیق  مالعتسا  تسویپ  تساوخرد  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09195942008 سامت هرامش  هب  لاوس  هنوگره 

1101095308000108 زاین :  هرامش 
دجاسم روما  هب  یگدیسر  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یتراجت مان   kg 5/3 نزو لوسپک  یدنب  هتسب  عون   kg 3 تیفرظ یردوپ  دماج  لکش  زاگ  یتفن و  داوم  دربراک  زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
لاچوت شتآ  سرداد 

ردنلیس 15 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش تساوخرد  همیمض  روتکاف  شیپ  دوش  هداد  تمیق  مالعتسا  تسویپ  تساوخرد  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09195942008 سامت هرامش  هب  لاوس  هنوگره 

1316713499 یتسپ :  دک  کالپ 5 ،  دراطع  هچوک  شبن  یبونج  هاگشناد  نابایخ  یروهمج  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66499068-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66958996-021 :: 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

یردوپ یردوپ دماج   دماج لکش   لکش زاگ   زاگ وو   یتفن   یتفن داوم   داوم دربراک   دربراک زاگ   زاگ اباب   طولخم   طولخم ردوپ   ردوپ یواح   یواح هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 4040
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نارهت هدیفر  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 11 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045213 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ اب  گنیمارگورپ  یزادنا و  هار  بصن و  اب   EST3 پول لناپ 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090812000039 زاین :  هرامش 
نارهت هدیفر  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   EA-Pro Line 4 Loop Addressable لدم قیرح  مالعا  دربراک   Loop 4 لرتنک لناپ  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا  یاه  هناماس  ناماگشیپ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

CAB7 3- CAB7D 3-CHASE7 3- CPU3 3- LCD 3-PPS/M-230 3- SDDC1 3-SDDC13 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1935973476 یتسپ :  دک   ، 9 کالپ یبونج  یمبلس  وگوزردناراولب خ  هیرطیق  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22678517-021  ، 22678526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22232741-021 :: 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

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 13 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم   sanco لرتنک لنپ  تاقلعتم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000297 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نورآ هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   SANCO یتراجت مان   FB6100 لدم قیرح  ئافطا  نالعا و  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

هاگتسد 28 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسه هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هدننک  نیمات  هاگشورف  / تکرش گربرس  اب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا 

دوش هتفرگ  رظن  رد  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  نیرت  بسانم 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا دربراک   دربراک   LoopLoop  44 لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ ناونع : : ناونع 4141

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم   sancosanco  لرتنک لرتنک لنپ   لنپ تاقلعتم   تاقلعتم ناونع : : ناونع 4242
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6045473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

THERMOQUEST رتم ورتکلا  روتکتد و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001085 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم  سیلگنا  هدنزاس  روشک   VRC Co هدنزاس عجرم  لدم 0001-10  یناشن  شتآ  دربراک  دود  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راوک ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045508 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیورس هوحن  لیاف  تسویپ  هب  یزکرم  رورس  قاتا   fm200 قیرح افطا  متسیس  یرادهگنو  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامرف لصاح  سامت  نفلت 09173154532  هرامش  اب  زاین  تروص  رد  افطل 

1101092778000032 زاین :  هرامش 
راوک ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
راوک رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سیورس هوحن  لیاف  تسویپ  هب  یزکرم  رورس  قاتا   fm200 قیرح افطا  متسیس  یرادهگنو  سیورس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  نفلت 09173154532  هرامش  اب  زاین  تروص  رد  افطل 

7346183837 یتسپ :  دک  راوک ،  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  نیمات  نابایخ  راوک  راوک ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37822600-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37824506-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

THERMOQUESTTHERMOQUEST رتم   رتم ورتکلا   ورتکلا وو   روتکتد   روتکتد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343

یزکرم یزکرم رورس   رورس قاتا   قاتا   fm200fm200 قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس یرادهگنو   یرادهگنو سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 4444
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یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامتخاس هس  یارب  بسانم  یاهروتکتد  اب  قیرح  نالعا  متسیس  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000685 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33807414-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راسناوخ س )  ) هیمطاف ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045656 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  قبط  یناشن  شتآ  لیاسو  مالقا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092472000001 زاین :  هرامش 

راسناوخ هیمطاف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم  راد  گنز  لدم  یکیتسالپ  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 13 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

راسناوخ رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب یلیمکت  تاعالطا  تهج  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  مالقا  بصن  یلبق  قیرح  نالعا  سیورس  ریمعت و  دشاب  درادنانسا  یناشنشتآ و  هیدات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  دیئامرف  لصاح  سامت  یرگج  سدنهم  هرامش 031-57779000

8791614416 یتسپ :  دک  مرحم ،  خ 13 راسناوخ ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57779000-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57772774-031 :: 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

نامتخاس نامتخاس هسهس   یارب   یارب بسانم   بسانم یاهروتکتد   یاهروتکتد اباب   قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس هبهب   زاین   زاین ناونع : : ناونع 4545

تسویپ تسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط یناشن   یناشن شتآ   شتآ لیاسو   لیاسو وو   مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ندعم تعنص و  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 08 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045703 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  قیرح  افطا  نالعا و  هناماس  حالصا  ارجا و  نیمات ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001018000262 زاین :  هرامش 

ندعم تعنص و  کناب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا ار  دیدزاب  هیدات  هدومندیدزاب و  هژورپ  لحم  زا  همانیفرعم  نتشاد  هارمه  اب   10 تعاس  01/9/27 خروم هبنشکی  زور  دیاب  ناگدنهدداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 27873434 - تفرگ دهاوخن  رارق  یسررب  دروم  هطوبرم  داهنشیپ  تروصنیاریغ  رد  دنیامن ؛ یراذگراب  داتس  هناماس  رد  ذخا و  امرفراک 

دک ندعم ،  تعنص و  کناب  یزکرم  نامتخاس  - هیدومحم هاگتسیا  زا  رتالاب  - یو کراپ  هارراهچ  زا  رتالاب  - رصعیلو نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1965643511 یتسپ : 

22029811-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22010495-021 :: 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

قیرح قیرح افطا   افطا وو   نالعا   نالعا هناماس   هناماس حالصا   حالصا وو   ارجا   ارجا نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کارا کی  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: 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 08 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6045747 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ طیارش و  مالقا و  - دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   - UPS قاتا رورس و  قاتا  یاضف  ود  قیرح  افطا  متسیس  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ کرادم  قبط  دادرارق  سیون 

1101091098000004 زاین :  هرامش 
کارا کی  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

سراپ نایوپ  تعنص  ناحارط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SIEX یتراجت مان   FM200 لدم یزوس  شتآ  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قبط دادرارق  سیون  شیپ  طیارش و  مالقا و  - دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   - UPS قاتا رورس و  قاتا  یاضف  ود  قیرح  افطا  متسیس  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ کرادم 

3819797919 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات    کی  هبعش  یتعنص   رهش  لپ  بنج  یتخت  نابایخ  کارا   کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33134652-086  ، 33130231-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33130231-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعامتجا نیمات  نامزاس  لوفزد  ادهش  هاگنامرد   :: 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   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6046176 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بآ عبنم  قیرح و  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091199000019 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  نامزاس  لوفزد  ءادهش  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناکسا و هنیزه  باهذ و  بایا  قیرح  مالعا  متسس  زاین  دروم  مزاول  دیرخ  لیبقزا  اه  هنیزه  مامت  هحفصود )  ) دشابیم تسویپ  تساوخرد  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه 09166434003 تهج  دشاب  تکرش  همانساسا  راک و  تیحالحص  زوجم و  یاراد  هدننک  نیمات  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  اذغ  هیهت 

6461193738 یتسپ :  دک  هقطنم 1 ،  یرادرهش  تشپ  رصعیلو  راولب  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42259400-061  ، 43259400-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43259400-061 :: 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

UPSUPS قاتا   قاتا وو   رورس   رورس قاتا   قاتا یاضف   یاضف ودود   قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848

بآبآ عبنم   عبنم وو   قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دنجریب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

waf بو تحت  یدربراک  همانرب  لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030259000017 زاین :  هرامش 

دنجریب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نایک نما  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   IPIMEN WAF یتراجت مان   W2500 لدم بو  تحت  یدربراک  یاه  همانرب  لاوریاف  الاک :  مان 

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

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا دات  زاین و  دروم  ریز  یالاک  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  هکنیا  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( parswaf 9000 (vm

نشیکیلپا بو  لاوریاف 

 ، دنجریب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  یرافغ - هللا  تیآ  نابایخ  دنجریب - یبونج - ناسارخ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9717853577 یتسپ :  دک 

32395256-056  ، 32395000-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32395267-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

wafwaf  بوبو تحت   تحت یدربراک   یدربراک همانرب   همانرب لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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متفه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: 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   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045291 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 : یلصا یالاک  دشاب ، یم  هباشم  هدش  دراو  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تنرتا هب  ربیف   ) Media Convertor Axis

.دشاب یم 
1101096683000563 زاین :  هرامش 

متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   LEVEL ONE هدنزاس عجرم   LEVEL ONE یتراجت مان   GVT-4000 لدم  media convertor هکبش لدبم  الاک :  مان 

متسیس ایشرپ  یطابترا  یاه  هداد  هعسوت 
ددع 10 دادعت : 

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

 : یلصا یالاک  دشاب ، یم  هباشم  هدش  دراو  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( تنرتا هب  ربیف   ) Media Convertor Axis

.دشاب یم 

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

31311031-077  ، 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

.دشاب .دشاب یمیم   تنرتا ) ) تنرتا هبهب   ربیف   ربیف  ) ) Media Convertor AxisMedia Convertor Axis یلصا :  :  یلصا یالاک   یالاک دشاب ، ، دشاب یمیم   هباشم   هباشم هدش   هدش دراو   دراو دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 5151
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045410 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دودح تخادرپ.تسویپ  لیاف  تاصخشم  زیر  قبط   ... توافتم و هطقن  ود  رد  تبوطر  امد و  نامزمه  یریگ  هزادنا  روسنس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشابیم روتکاف  هئارا  زا  سپ  زور   40

ناگچفلس  مق و  زکرم  رد  یزادنا  هار  بصن و   - CAT6 UTP هکبش لباک  دیرخ   - POE 16 PORT لنپ چپ  دیرخ 
1101001022001960 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دروم  1 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
مق مق ،  لیوحت :  لحم 

ربتعم و 10 یتناراگ  یاراد  دیاب  اهالاک   . دامرف لصاح  سامت  تسویپ  لیاف  رد  دوجوم  یاه  هرامش  اب  هطوبرم  ناسانشراک  اب  تمیق  مالعا  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  یعامتجا  نیمات  باسح  اصافم  هئارا  لومشم  راک  ماجنا  ترجا  هنوگ  ره  بصن  تروص  رد.دشاب  شورف  زا  سپ  تامدخ  لاس 

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

37723388-025  ، 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

هکبش هکبش لباک   لباک دیرخ   دیرخ  -  - POE 16  PORTPOE 16  PORT لنپ   لنپ چپچپ   دیرخ   دیرخ توافتم -  -  توافتم هطقن   هطقن ودود   ردرد   تبوطر   تبوطر وو   امد   امد نامزمه   نامزمه یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
CAT6 UTPCAT6 UTP
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لباز ناتسرهش  نوماه  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

k9 cisco 888 رتور دیرخ  تساوخرد  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090040000054 زاین :  هرامش 

لباز نوماه   یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یرماث هریما  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   K9-888 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

لباز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

k9 cisco 888 دنبکآ کپ  لانیجروا و  سنسیال  اب  رتور  دیرخ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9861748816 یتسپ :  دک  نوماه ،  ناتسرامیب  دیهشداینب _  بنج  یبرغ _  ماس  عطاقت  دنمریه _  نابایخ  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32281513-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32281520-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تمالس  همیب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045488 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هظحالم  تسویپ  افطل  اگم  هنوزفاد 100  لاقتنا  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیناث  رب  تیباگم  فقس 100  ات  یصاصتخا  تروص  هب  دناب  یانهپ  دیرخ 

1101001120000067 زاین :  هرامش 
ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

k9 c iscok9 c isco  888888 رتور   رتور دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناونع : : ناونع 5353

هیناث هیناث ربرب   تیباگم   تیباگم   100100 فقس   فقس اتات   یصاصتخا   یصاصتخا تروص   تروص هبهب   دناب   دناب یانهپ   یانهپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454
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ناتسزوخ ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045565 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباک رتور و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001419000127 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم   iRACK Powered by TIAM یتراجت مان   m 1/8 لوط  TCD-118 لدم روارد  لوسنک   USB لباک الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   RT-ACS300 لدم میس  یب  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 HEX RB750 GR3 لدم کیتورکیم  درب  رتور  هاگتسد 

دنلب  لباک   - Omega لدم  ( USB TO LAN  ) وکیس لوسنک  لباک 
زاوها رد  لیوحت 

6155815547 یتسپ :  دک  موس ،  هکلف  بنج  - یبرغ نهیم  نابایخ  - سراپنایک زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33379603-061  ، 33384908-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33384895-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباک لباک وو   رتور   رتور ناونع : : ناونع 5555
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درکرهش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: 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 20 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیلک ی شریذپ  هلزنم ی  هب  تروص  نیاریغرد.ددرگ  ءاضما  رهم و  ناگدننک  تکرش  طسوت  تسویپ  تادنتسم  یمامت  دیاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوب دهاوخ  تادنتسم 

1101093707000030 زاین :  هرامش 
درکرهش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوب دهاوخ  تادنتسم  هیلک ی  شریذپ  هلزنم ی  هب  تروص  نیاریغرد.ددرگ  ءاضما  رهم و  ناگدننک  تکرش  طسوت  تسویپ  تادنتسم  یمامت  دیاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  مود ،  هقبط  هلال -  نامتخاس  یسودرف - ریصن و  هجاوخ  نابایخ  عطاقت  - درکرهش درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8816954964

32274002-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273150-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیلک  یی هیلک شریذپ   شریذپ هلزنم  یی   هلزنم هبهب   تروص   تروص نیاریغرد.ددرگ   نیاریغرد.ددرگ ءاضما   ءاضما وو   رهم   رهم ناگدننک   ناگدننک تکرش   تکرش طسوت   طسوت تسویپ   تسویپ تادنتسم   تادنتسم یمامت   یمامت دیاب   دیاب ناونع : : ناونع
.دوب .دوب دهاوخ   دهاوخ تادنتسم   تادنتسم

5656
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زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: 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 11 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قبط   cat 6 utp هکبش لباک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093023000786 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 
یمزراوخ یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم   30022a لدم  m 305 لوط  Cat 6 UTP هکبش لباک  الاک :  مان 

فالک 610 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ جرد  هدوزفا  شزرا  نودب  هدش  هئارا  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا اههاگشورف  یارب  ترشابم  تراک  ای  بسک  زاوج  هئارا 

 . تسیموب هدننک  نیمات  اب  تیولوا 

7933189117 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  - بانیم هار  سیلپ  ور  هبور  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33678100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33671267-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط   cat 6  utpcat 6  utp هکبش   هکبش لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5757
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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   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045672 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  ساسا  رب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935000872 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیمارپ یتراجت  مان   VTrak M310i لدم  TB 12 تیفرظ  iSCSI لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

ناویات هدنزاس  روشک  ازگوم  یتراجت  مان   Nport 5210 لدم یتعنص  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SD2008 لدم تروپ  لانرتنیا 8  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   RT-ACS300 لدم میس  یب  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

84121048-021  ، 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

میس میس یبیب   هکبش   هکبش رتور   رتور  - - تروپ تروپ   88 لانرتنیا   لانرتنیا هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس یتعنص -  -  یتعنص هکبش   هکبش لدبم   لدبم  - - iSCSIiSCSI لانرتسکا   لانرتسکا کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 5858
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نادنورا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6045739 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

INDUSTRIAL WORK STATION تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093567000721 زاین :  هرامش 

نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ یاضاقت  حرش  قباطم  - 

یریگ هزادنا  تالآرازبا  الاک :  هورگ 
ددع  18 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  یراذگراب  هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  امازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  هدوب و  یلامش  ناگدازآ  رد  عقاو  رادیرخ  رابنا  الاک  لیوحت  لحم 

 : یتسپ دک  نادنورا ،  زاگ  تفن و  تکرش   - ورسخ رصان  نابایخ  شبن  یا - هنماخ  هلا  تیآ  راولب   - رهشمرخ رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6417713455

32123194-061  ، 53521980-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53544873-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 14 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TOTAL VALVETOTAL VALVE ناونع : : ناونع 5959

 - - DVI  to RCADVI  to RCA  لدبم لدبم دروکچپ - - دروکچپ یرون   یرون ربیف   ربیف یطابترا   یطابترا هکبش   هکبش لباک   لباک دروکچپ -  -  دروکچپ یرون   یرون ربیف   ربیف یطابترا   یطابترا هکبش   هکبش لباک   لباک هنایار - - هنایار هکبش   هکبش لدبم   لدبم ناونع : : ناونع
HDMIHDMI لانگیس   لانگیس لدبم   لدبم  -  - HDMIHDMI هبهب     VGAVGA  لدبم لدبم

6060
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دوش هجوت  تسویپ  لیاف  هب  داهنشیپ  هئارا  یارب  تسا  یلک  زاین  مالعا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000379 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ماظن هدننک  هضرع  عجرم  ایلارتسا  هدنزاس  روشک   BLACK MAGIC یتراجت مان   Deckline - sdi to hdmi لدم هنایار  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

تالاصتا ابس  هدننک  هضرع  عجرم   Tente Technology هدنزاس عجرم  یرتم  یفالک  هتسب   FC-FC-xM لدم دروکچپ  یرون  ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
نادیپس جاوما 

رتم 40 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

تالاصتا ابس  هدننک  هضرع  عجرم   Tente Technology هدنزاس عجرم  یرتم  یفالک  هتسب   LC-LC--xM لدم دروکچپ  یرون  ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
نادیپس جاوما 

رتم 60 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

تالاصتا ابس  هدننک  هضرع  عجرم   Tente Technology هدنزاس عجرم  یرتم  یفالک  هتسب   SC-SC-xM لدم دروکچپ  یرون  ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
نادیپس جاوما 

رتم 30 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

تالاصتا ابس  هدننک  هضرع  عجرم   Tente Technology هدنزاس عجرم  یرتم  یفالک  هتسب   FC-SC-xM لدم دروکچپ  یرون  ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
نادیپس جاوما 

رتم 30 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

تالاصتا ابس  هدننک  هضرع  عجرم   Tente Technology هدنزاس عجرم  یرتم  یفالک  هتسب   SC-LC-xM لدم دروکچپ  یرون  ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
نادیپس جاوما 

رتم 60 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

ابص رتسگ  هموظنم  هدننک  هضرع  عجرم   MATROX یتراجت مان   ADP-DVI-RCA20F لدم  DVI to RCA لدبم الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
فاو هدننک  هضرع  عجرم   HEADWAY یتراجت مان   LC-LC لدم  cm 30 لوط دروکچپ  یرون  ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   L-603 لدم  HDMI هب  VGA لدبم الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
هسراپ نینط  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم   ATP یتراجت مان   HDVI-01 لدم  DVI هب  HDMI لانگیس لدبم  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هجوت  تسویپ  لیاف  هب  داهنشیپ  هئارا  یارب  تسا  یلک  زاین  مالعا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999713113 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  مج  ماج  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22164087-021  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناتسرل ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل ساسارب  یتسیاب  یلام  داهنشیپ  یانبمو  الاک  ملق  ناونع 1  تحت  تسویپ  تسیل  ساسارب  عطقم  حطس  یسم  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب تسویپ  ینف  تاصخشمو 

1101091378000306 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط یسم  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  لمح  هنیزه  نینچمهدشاب  یم  تکرش  نیا  ینف  ناسانشراک  یسرزاب  دیئاتو  تیور  هب  طونم  الاک  تفایرد  ندش  هدنرب  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  هدش  اضما  رهم و  هدنشورف  یوس  زا  دیاب  رادیرخ  یتسویپ  کرادم  امازلاو  دشابیم  هدنشورف 

6817783738 یتسپ :  دک  تیریدم ،  راولب  نمهب  نادیم 22  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33207815-066  ، 33208074-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33208074-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک یبرم  تیبرت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم رازفا  تخس  ینابیتشپ و  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003803000285 زاین :  هرامش 

یبرم تیبرت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

تامدخ 1 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  هطوبرم  سانشراک  اب  یراذگراب  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149974115 یتسپ :  دک  یا ،  هفرحو  ینف  یاهشهوژپ  یبرم  تیبرت  زکرم   - دابآ نسح  هار  هس   - اضر ماما  راولب  ناگدازآ -  نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32505537-026  ، 32507735-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32505536-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسیل تسیل ساسارب   ساسارب یتسیاب   یتسیاب یلام   یلام داهنشیپ   داهنشیپ یانبمو   یانبمو الاک   الاک ملق   ملق   11 ناونع   ناونع تحت   تحت تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل ساسارب   ساسارب عطقم   عطقم حطس   حطس یسم   یسم لباک   لباک ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشمو   تاصخشمو

6161

زکرم زکرم رازفا   رازفا تخس   تخس وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 6262
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6045978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هئرا  داهنشیپ  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  افطل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تنرتنیا ،  تخاسریز  یناسرزورب  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مشش هاگشیالاپ 

1101097576000210 زاین :  هرامش 
مشش هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

بونج ناماگشیپ  رهگ  هدننک  هضرع  عجرم  بونج  ناماگشیپ  رهگ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   MB 10 رادقم دودحمان  تنرتنیا  تراک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .دنشاب  یم  یتلود  تالماعم  رد  هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشابیم تیولوا  رد  یلخاد  ناگدننکدیلوت 

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

31318332-077  ، 31318068-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31318072-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6046003 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MBMB  1010 رادقم   رادقم دودحمان   دودحمان تنرتنیا   تنرتنیا تراک   تراک ناونع : : ناونع 6363

یتارباخم یتارباخم میس   میس وو   لباک   لباک ناونع : : ناونع 6464
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هب امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110141  هرامش  رتم ) / یتارباخم میس  لباک و   ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف 

1101093985007335 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رادقم هرقرق  یدنب  هتسب  عون  نلیتا  یلپ  شکور  سنج   2x0/6 mm^2 عطقم حطس  یسم  یداه  سنج   A-2Y(st)2Y یجوز ینیمز 20  یتارباخم  لباک  الاک :  مان 
وراس لباک  میس و  هدننک  هضرع  عجرم   m 2000

هرقرق 1000 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

عجرم  m 2000 رادقم هرقرق  یدنب  هتسب  عون  نلیتا  یلپ  شکور  سنج   2x0/4 mm^2 یسم یداه  سنج   A-2Y(st)2Y یجوز ینیمز 2  یتارباخم  لباک  الاک :  مان 
وراس لباک  میس و  هدننک  هضرع 

هرقرق 12500 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

m 2000 رادقم هرقرق  یدنب  هتسب  عون  نلیتا  یلپ  شکور  سنج   2x0/5 mm^2 یسم یداه  سنج   A-2Y(st)2Y یجوز ینیمز 2  یتارباخم  لباک  الاک :  مان 
وراس لباک  میس و  هدننک  هضرع  عجرم 

هرقرق 1000 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

عجرم  m 2000 رادقم هرقرق  یدنب  هتسب  عون  نلیتا  یلپ  شکور  سنج   2x0/6 mm^2 یسم یداه  سنج   A-2Y(st)2Y یجوز ینیمز 2  یتارباخم  لباک  الاک :  مان 
وراس لباک  میس و  هدننک  هضرع 

هرقرق 2500 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

رادقم هرقرق  یدنب  هتسب  عون  نلیتا  یلپ  شکور  سنج   2x0/5 mm^2 عطقم حطس  یسم  یداه  سنج   A-2Y(st)2Y یجوز ینیمز 4  یتارباخم  لباک  الاک :  مان 
وراس لباک  میس و  هدننک  هضرع  عجرم   m 2000

هرقرق 6000 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6046014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تساوخرد  دروم  تسویپ  تاصخشم  قبط  چیئوس  نس   G10 رورس گیگ  مر 64 هباشم و  یمالعادک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000795 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یراصنا میحر  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   FIREWALL یتراجت مان   CR100ia لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

روشک  HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2666-815100-B21 HPE  ) لدم  GB 32 تیفرظ رورس  لانرتنیا  مر  الاک :  مان 
شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس 

ددع 32 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگ لاسکی  لقادح  دیاب  اه  مرودشاب  یم  تساوخرد  دروم  تسویپ  تاصخشم  قبط  چیئوس  نس   G10 رورس گیگ  مر 64 هباشم و  یمالعادک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب دات  لباق  HP تیاسرد اه  مر  دیابآمتحو  دشاب  یمداتدروم  زکرم  سانشراک  داتابو  اهمتسیس  یربراک  لحمرد  مرگ  تست  زا  سپ  اهالاکو 

8174675731 یتسپ :  دک  هفص ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222651-031  ، 36201295-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس نسنس     G10G10 رورس   رورس گیگ   گیگ مرمر  6464 ناونع : : ناونع 6565
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تخاسریز تاطابترا  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   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6046162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  اتید  هکبش  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001022000258 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  اتید  هکبش  تازیهجت  دیرخ  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

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

راهظا روتکاف ، رد  هدوزفا  شزرا  جرد  تروص  رد  شورف و  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  .ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  جرد و  هناماس  رد  لک  تمیق  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  رب  لیوحت  لمح و  هنیزه  .تسیمازلا  رخآ  ههام  هدوزفا 3  شزرا  یتایلام  همان 

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

33344701-031  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

داگراساپ6045252 نامرد  تشادهب و  هکبش  رازفا  تخس  رازفا و  مرن  ینابیتشپ  هحفص 17)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نهآ6045562 هار  یللملا  نیب  لقن  لمح و  یاه  هفرعت  نیناوق و  تیریدم  هناماس  ینابیتشپ  هحفص 17)هعسوت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ریگدزد6045839 هتسبرادم و  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  ، هحفص 62)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسا6045948 یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  هزوح  تینما  ءاقترا  تنایص و 
( عوطقم : دادرارق عون  هام ، دادرارق 2  تدم   ) هاشنامرک

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تکرش6045986 یا  هنایار  تازیهجت  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  هحفص 17)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط اتید   اتید هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش هدش و  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  هاگتسد  چنیا 3  روتینام 55  هاگتسد و  لاناک 9  ردروکر 32  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام تخادرپ 4 

1101007004000252 زاین :  هرامش 
قرب تکرش  هدننک :  رازگرب 

یرادا یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   BENQ یتراجت مان   PH550 لدم  in 55 چنیا بسح  رب  رگشیامن  زیاس  یتعنص  روتینام  الاک :  مان 
زادرپ نایار  ناتسزوخ 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

ایشرپ هدیا  ربا  هدننک  هضرع  عجرم  نوتوف  یتراجت  مان   3280T لدم هتسبرادم  نیبرود  یزیر  همانرب  لباق  لاناک  زاس 32  هریخذ  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  ار  دوخ  تاداهنشیپ  دنشاب  یم  زاجم  ناگدننک  نیمات  ناگدننک و  دیلوت  .تسا  هدش  باختنا  هنومن  تروص  هب  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  تمیق  داهنشیپ  مرف  لیمکت  .دنیامن  هئارا 

9414991187 یتسپ :  دک  قرب ،  ورین  عیزوت  تکرش  یناقلاط -  نابایخ  یناگرزااب -  نادیم  درونجب -  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31777412-058  ، 31777413-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235134-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد چنیا  33   چنیا   5555 یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام وو   هاگتسد   هاگتسد   99 لاناک   لاناک   3232 ردروکر   ردروکر هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  هطوبرم  هیاپ  یتعنص و 17  سپیلیف  چنیا   49 رگشیامن ددع  تساوخرد 15  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000004000156 زاین :  هرامش 

یزاسرهش هار و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
تعنص ارف  نایناریا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   PHILIPS یتراجت مان   in 49 زیاس  BDL 4988XL لدم لاووئدیو  یرس   LED یتعنص رگشیامن  الاک :  مان 

داگراساپ
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دوش هجوت  تسویپ  لیاف  تاحیضوت  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88878052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88878051-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هطوبرم   هطوبرم هیاپ   هیاپ وو  1717   یتعنص   یتعنص سپیلیف   سپیلیف چنیا   چنیا   4949 رگشیامن رگشیامن ددع   ددع   1515 تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک هقطنم 6  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینتب تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005980000020 زاین :  هرامش 

هاشنامرک هقطنم 8  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نایواک هدنزاس  عجرم  برغ  نتب  نایواک  هدننک  هضرع  عجرم  نتب  نایواک  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   20x30x10 cm زیاس یسوط  ینتب  یکراپ  لودج  الاک :  مان 

برغ نتب 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6718787955 یتسپ :  دک  ایرآ ،  کراپ  لباقم  نیصصختم -  کرهش  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37203334-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37203335-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینتب ینتب تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یانشور  یاه  غارچ  یانشور و  یاه  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیمن دات  دروم  یرازگ  تمیق  مالعتسا  تسویپ  کرادم  یرازگراب  مدع  تروص  رد 

1101001165000054 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9418698751 یتسپ :  دک  یبونج ،  مایق  نابایخ  یادتبا  زومآ -  شناد  یادهش  هارراهچ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32249590-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32247251-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروم دروم یرازگ   یرازگ تمیق   تمیق مالعتسا   مالعتسا تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم یرازگراب   یرازگراب مدع   مدع تروص   تروص ردرد   ناتسا   ناتسا یانشور   یانشور یاه   یاه غارچ   غارچ وو   یانشور   یانشور یاه   یاه متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
دشابیمن دشابیمن دات   دات

7070

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرال هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  ینفد  یا - هغیت  یراحتنا  دض  دنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001522000052 زاین :  هرامش 
ناتسرال هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   B-L-K لدم یکیلوردیه  یتینما  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

.دشاب یمن  تساوخرد  عوضوم  هدش  دراو  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  تاصخشم  قباطم  ینفد  یا  هغیت  دنبهار  تساوخرد  عوضوم 

.دشاب یم  رودقم  راک  لیوحت  ارجا و  زا  سپ  تخادرپ 
.دشاب یم  ناتسرال  هاگدورف  هژورپ  یارچا  لحم 

7431658111 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  هر ) ) یهللا تیآ  هللا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  ناتسرال ، ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52268600-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52268600-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینفد ینفد یایا - - هغیت   هغیت یراحتنا   یراحتنا دضدض   دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 7171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  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 17 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044648 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . یرس تسویپ 1 تسیل  قبط  درادناتسا  بسانم  هیاپو  تاقلعتم  هیلکاب  یگدننار  ییامنهار و  مئالعو  اهولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001621000255 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ادن رون  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   NB لدم تباث  نز  کمشچ  غارچ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاهدنرب قبط  امتح.تسا  هدنشورفاب  تدوع  هنومن و  دات  لمح  هنیزه.لماک  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 60 تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم تدوع  راب  لک  الاک  کی  دات  مدع  تروص  رد.تسیمازلا  یلغش  طبترم  کرادمو  روتکافشیپ  هئارا.دوش  یراذگ  تمیق  یتساوخرد 

1435874361 یتسپ :  دک  یهاگدورف ط 2 ،  رهش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق  نارهت  نابوتا  رتمولیک 30  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51003310-021  ، 55678390-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: 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 13 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045937 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زنل 2.8  IPC K6N713D89 لدم نوتیارب  لسکیپاگم  جنپ  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091294000044 زاین :  هرامش 

یراوزبس میکح  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  لاطبا  یتساوخرد  لدم  عون و  اب  ریاغم  یاه  خساپ  تسا / هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
خساپ لاطبا  روتکاف =  شیپ  هئارا  مدع 

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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بسانم بسانم هیاپو   هیاپو تاقلعتم   تاقلعتم هیلکاب   هیلکاب یگدننار   یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار مئالعو   مئالعو اهولبات   اهولبات ناونع : : ناونع 7272

2 .82 .8 زنل   زنل   IPC K6N713D89IPC K6N713D89  لدم لدم نوتیارب   نوتیارب لسکیپاگم   لسکیپاگم جنپ   جنپ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7373

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ ناتسا  هاگدورف  لک  هرادا   :: 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   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  مالعتسا و  حرش  هب  یتسیرورت  دض  دنبھار  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001225000034 زاین :  هرامش 

نالیگ هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   B-L-K لدم یکیلوردیه  یتینما  دنب  هار  الاک :  مان 

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

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

تاصخشم مالعتسا و  مرف  هک  یناگدننک  نیمات  تمیق  داهنشیپ  تسا  یهیدب  .دشاب  یم  هخروم 1401/09/27  هبنشکیزور  تاکاپ  ییاشگزاب  نامز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  تئارق  دنیامنن ، روهمم  لیمکت و  ار  ینف 

4163935365 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هاگدورف  لک  هرادا  - یلزنا هداج   7 رتمولیک - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33888440-013  ، 34888444-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33720099-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتسیرورت یتسیرورت دضدض   دنبھار   دنبھار مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 7474

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هگنلردنب هاگدورف  ( تسویپ طیارشو  تسیل  قبط   ) ریاسو لفق  ناوختراک ، ، رگ تئارق  ، رلرتنک ، یا هخاش  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004361000063 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   COMINFO A S یتراجت مان   BAR-BA لدم روتوم  یاراد  لیتسا  هندب  هیاپ  ود  هخاش  هس  یا  هلیم  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

اهاط یروآ  نف  نازاتشیپ  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 07632386000  اب  لاوسو  یگنهامه  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامن هئارا  تسویپ  طیارشو  تساوخرد  قبط  روتکاف  شیپ 

دشابیم هباشم  دک  ناریا 
هگنلردنب هاگدورف  ارجا  لحم 

 : یتسپ دک  سابعردنب ،  یللملا  نیب  هاگدورف  ناگزمره -  ناتسا  یاه  اگدورف  لک  هرادا  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916994139

32388020-076  ، 33611000-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33611002-076 :: 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

هگنلردنب هگنلردنب هاگدورف   هاگدورف (( تسویپ تسویپ طیارشو   طیارشو تسیل   تسیل قبط   قبط  ) ) ریاسو ریاسو لفق   لفق ناوختراک ، ، ناوختراک ،، رگرگ تئارق   تئارق ،، رلرتنک رلرتنک ،، یایا هخاش   هخاش تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نابآ یصصخت 13  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 09 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044779 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلفقاج / روتوم رواک  / ولیک دیاس 600  روتوم  (/ هرادجود 80 هغیت   ) عبرمرتم یبیرقت 13  ژارتم  هب  ینامتخاس  یقرب  هرکرک  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ترجا / راد تنگم 

1101093509000035 زاین :  هرامش 
نابآ هدزیس  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
عبرمرتم 13 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مزاول دنرب  رکذ  ، ترجا زا  معا  لماک  تایئزج  اب  اه  تسویپ  تمسق  رد  روتکاف  شیپ  هئارا  / دشاب یم  یمازلا  راک  لحم  زا  دیدزاب  / دشاب یمسر  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریذپ یم  تروص  تاسیسات  لوئسم  دیئات  راک و  مامتا  زا  سپ  تخادرپ  / دشاب یم  یمازلا 

1814653333 یتسپ :  دک  کالپ 504 ،  - شزرو هاگتسیا  - ییاجر دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55061123-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55061126-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ یاهلیاف  رد  جردنم  تاحیضوت  اهالاک و  تسیل  قباطم  یدازآ  هبعش  یقرب  هرکرک  بصن  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001415000083 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83371113-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

83371236-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

ینامتخاس ینامتخاس یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 7676

یقرب یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 7777

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

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

زا 134 ھحفص 59 
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ناجنل یادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کین وی  کرام  تیروکس  یقرب  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092107000204 زاین :  هرامش 
ناجنل یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کین وی  کرام  تیروکس  یقرب  برد  - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

اب یتدم  تروص  هب  هجو  تخادرپ   / دشاب کینوی  کرام  طقف   / تسیمازلا روتکاف  شیپ  هیارا   / دشاب یم  رتم  دودح 5.30 هشیش  ژارتمو  تل  برد 4  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنک یریگ  هزادنا  قیقد  یتسیاب  هدنرب  هدننک  تکرش  / .دشاب یم  هدنشورف  اب  لمحو  یتناراگو  یزادنا  هارو  بصن   / دشاب یم  یلام  روما  لوسم  دهعت 

8471835675 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  خ  رهش - نیرز  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52237326-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52235531-031 :: 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

ناتسلگ ناتسا  هپس  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( هرجنپ برد و  یقرب  هرکرک   ) پالور بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092340000106 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زوجم دشاب .  یم  راتخم  هدننک  نیمات  باختنا  ای  در  رد  کناب  یتسویپ .  یاه  مرف  تادنتسم و  قبط  هرجنپ  برد و  یقرب  هرکرک  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناوضر سدنهم  اب 01731578436  رتشیب  تاعالطا  تهج  تسیمازلا .  یراک  هموزر  یریگشیپ و  سیلپ  هیدات 

4917748957 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  رصعیلو ، نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31570000-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32362172-017 :: 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

کین کین ویوی   کرام   کرام تیروکس   تیروکس یقرب   یقرب برد   برد ناونع : : ناونع 7878

 ( ( هرجنپ هرجنپ وو   برد   برد یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک  ) ) پالور پالور بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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هیمورا یللملا  نیب  هاگدورف   :: 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 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045003 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  تاصخشم  لودج و  قبط  هیمورا  هاگدورف  لرتنک  سسکا  تازیهجت  مزاول و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001177000092 زاین :  هرامش 

هیمورا یللملا  نیب  هاگدورف  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم لودج و  هب  یسرتسد  تهج  دیامن -  یرازگراب  هدش  روهمم  تروص  هب  لیمکت و  ار  هطوبرم  ءاهب  تسرهف  لودج  یتسیاب  هدننک  نیمات   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  هیمورا  هاگدورف  لحم  ات  لمح  هنیزه  دامن - هعجارم  همیمض  یاهلیاف  هب  یتساوخرد  مزاول  تازیهجت و 

5737155111 یتسپ :  دک  هیمورا ،  یللملا  نیب  هاگدورف  ساملس  هداج  رتمولیک 8 هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32778023-044  ، 32775019-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32770029-044 :: 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

هاگدورف هاگدورف لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 8080

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

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

زا 134 ھحفص 61 
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ناگزمره ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسوموبا هاگدورف  ( تسویپ طیارشو  تسیل  قبط   ) ریاسو لفق  ناوختراک ، ، رگ تئارق  ، رلرتنک ، یا هخاش  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004361000064 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   JDN-TS860-I لدم ددرت  رامآ  تبث  دارفا و  جورخ  دورو و  لرتنک  دربراک  یکینورتکلا  مزیناکم  یا  هروک  گنر  اب  ینهآ  هندب  هخاش  هس  تیگ  الاک :  مان 

یسوط ریصن  هجاوخ  یهاگشناد  داهج  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 07632386000  اب  لاوسو  یگنهامه  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامن هئارا  تسویپ  طیارشو  تساوخرد  قبط  روتکاف  شیپ 

دشابیم هباشم  دک  ناریا 
یسوموبا هاگدورف  ارجا  لحم 

 : یتسپ دک  سابعردنب ،  یللملا  نیب  هاگدورف  ناگزمره -  ناتسا  یاه  اگدورف  لک  هرادا  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916994139

32388020-076  ، 33611000-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33611002-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینفد6044644 یا - هغیت  یراحتنا  دض  هحفص 52)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یتسیرورت6045964 دض  دنبھار  هحفص 52)مالعتسا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

جورخ جورخ وو   دورو   دورو لرتنک   لرتنک دربراک   دربراک یکینورتکلا   یکینورتکلا مزیناکم   مزیناکم یایا   هروک   هروک گنر   گنر اباب   ینهآ   ینهآ هندب   هندب هخاش   هخاش هسهس   تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 8181

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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دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044742 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یجنس ریخبت  هاگتسیا  یتراظن  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001074000307 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یریسگنت میرم  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   WV-CF102ECCW لدم هتسب  رادم  نیبرود  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

یالاک هب  کیدزن  یدک  ناریا  رظن  دروم  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یدک  ناریا  دوبن  تلع  هب  .دشاب  یم  دوجوم  تسویپ  رد  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لصاح  سامت  ینامیلس  یاقآ  یلخاد 279  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج.تسا  هدش  باختنا  هطوبرم 

8916188139 یتسپ :  دک  دزی ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  - تارادا عمتجم  - وجشناد راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38258020-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38258046-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: 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   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یجنس یجنس ریخبت   ریخبت هاگتسیا   هاگتسیا یتراظن   یتراظن نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 8282

NVRNVR هاگتسد   هاگتسد وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8383
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( تسویپ لیاف  قبط   ) NVR هاگتسد هتسبرادم و  نیبرود  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003301000019 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ویرآ  متسیس  اناد  هعسوت  هدنزاس  عجرم  دراگلا  یتراجت  مان   LCM8124M لدم زیاروتوم  تلاب  لسکیپاگم  هتسب 8  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ویرآ متسیس  اناد  هعسوت 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  ویرآ  متسیس  اناد  هعسوت  هدنزاس  عجرم  دراگلا  یتراجت  مان   LCM8114M لدم زیاروتوم  ماد  لسکیپاگم  هتسب 8  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ویرآ متسیس  اناد 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
تراهم ملع و  دیون  هدنزاس  عجرم   NEM یتراجت مان   NEM-NVR32F8-4K لدم هلاناک  هکبش 32  تحت  هتسبرادم  نیبرود  ریواصت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

تراهم ملع و  دیون  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   ENVR-516-64 لدم هکبش  تحت  ریواصت  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

موسکا ناژوف  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشاب یم  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4516745843 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یتایلام  روما  مدقم  -  هارراهچ  رهشمرخ -  نابایخ  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33022009-024  ، 33029000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33022017-024 :: 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

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: 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   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045050 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - - زمرق زمرق نودام   نودام یکینورتکلا   یکینورتکلا مشچ   مشچ یایا -  -  هبرقع   هبرقع راشف   راشف جیگ   جیگ لیئوزاگ -  -  لیئوزاگ رتلیف   رتلیف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8484
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زاگ مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000376 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان  یتعنص  لزید  روتوم   1R0756 لیئوزاگ رتلیف  الاک :  مان 

سیدرپ رواهب 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WIKA هدنزاس عجرم  لدم 632.50  یا  هبرقع  راشف  جیگ  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   TREX هدنزاس عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   TREX یتراجت مان   TL280 ردول روتوم  لوزاگ  رادروسنس  رتلیف  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
ناراک کینورتکلا  هدنزاس  عجرم   CLASSIC ALPHA لدم تکرح  زاسراکشآ  دربراک  زمرق  نودام  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

عجرم ناریا  تامفوه  لعشم  یتراجت  مان  ینف 10893350  هرامش   SL3M لدم  kcal\hr 350000 یترارح تیفرظ  لیئوزاگ  تخوس  عون  یا  هلر  لعشم  الاک :  مان 
دنولا یترارح  عیانص  هدننک  هضرع 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

AC V 230 ژاتلو ناریا  کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   RSB1A160P7S لدم  A 16 راد هیاپ  هلر  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
نیشام هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان  لدم 3512 و 3406 و 3412  روتارنژ  روتکزنا  پمپ  تخوس  نک  عطق  یقربریش  هعطق  چیپ  میس  الاک :  مان 

ایرآ نیگنس 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
نیشام هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان  لدم 3512 و 3406 و 3412  روتارنژ  روتکزنا  پمپ  تخوس  نک  عطق  یقربریش  هعطق  چیپ  میس  الاک :  مان 

ایرآ نیگنس 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
عیزوت هیهت و  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  یکوزوس  هدنزاس  عجرم  یشازیک  یکوزوس  کیتاموتا  سکبریگ  یقربریش  میس  هتسد  یزلف  چیپ  الاک :  مان 

( وکاسیا  ) وردوخ ناریا  یکدی  مزاول  تاعطق و 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XMLA070D2C11 لدم میظنت  لباق  ریغ  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم یتناراگ  هئاراروتکاف  شیپ  هئارا  * دامرفب یرازگ  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  طقف   * ینیسح 09112328405  * تسویپ تساوخرد  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه   * یمازلا

1999713113 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  مج  ماج  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34418066-013  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یوضر ناسارخ  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003597000032 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9184993154 یتسپ :  دک  شزومآ ،  لک  هرادا  ینرق  دیهش  راولب  یادتبا  یسودرف  نادیم  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7287006-0513  ، 37287018-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37286025-051 :: 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامیلس دجسم  افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09168372529 دوش هتفرگ  سامت  راکتعارز  یاقآاب  لاوس  هنوگره  - دشابیم هباشم  دکناریا  - هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005922000113 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ نامیلس  دجسم  افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
متسیس اناد  هعسوت  هدنزاس  عجرم  دراگلا  یتراجت  مان   LPC2230M لدم ورپ  دنمشوه  زیاروتوم  ناوخ  کالپ  تلاب  یلسکیپاگم  هتسب 2  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ویرآ متسیس  اناد  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ویرآ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  وتکادام  یتراجت  مان  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق   DVD عون ناوخ  کالپ  نیبرود  اب  گنیکراپ  تیریدم  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

وتکادام دنمشوه  هناماس  هدننک 
هتسب 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
یتراجت مان   SM-IP2414H-WSFR لدم  dB 120 یعقاو  WDR اب بشرددید   Mp 2 دنمشوه  mm 2/8 تباث زنل   Sony تلوب هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نارامیس هدننک  هضرع  عجرم  نارامیس 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کالپ رازفا  مرن  -540 یب لدم  تیال  لآود  یرس  یگنر  بشرد  دید  لسکیپاگم  5 نیبرود - لاکوفیروزنل ناوخ  کالپ  یلسکیپاگم  تلوب 2 نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب مزال  یاهزوجم  یاراد  تکرش  - دشابیم هدنشورف  هدهعب  بصنو  لاسرا  هنیزه  - دنشاب یتنراگ  لاسود  یاراد  لقادحالاک  - دنمشوه ناوخ 

6491795183 یتسپ :  دک  افش ،  ناتسرامیب  دازآ  هاگشناد  بنج  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

9815839-0916  ، 43264005-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43264005-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیکراپ گنیکراپ تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب هتسبرادم -  -  هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8686

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود هاگتسد  کی  دک  اریا ن  تاصخشم  اب  ددرت  لرتنک  هاگتسد  کی  سالپ و  یج  نویزیولت 65  هاگتسد  کی  تساوخ :  رد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تباب ارت  ود  دراه  اب   hik vision لدم  nvr

1101000004000157 زاین :  هرامش 
یزاسرهش هار و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک  شورس  یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   HIKVISION یتراجت مان   NVR DS-2CD1643G0-Iz لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
HIKVISION هدنزاس عجرم  نیچ 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

ناریدلگ عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریدلگ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   G+ plus یتراجت مان   GTV-65PU742N لدم  in 65 زیاس  LED عون نویزیولت  الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

رازفا زیلاپ  هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI هدنزاس عجرم   ac2100 plus لدم ددرت  لرتنک  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همانیها.وگ یاراد  هدننک  نیمات  یمسر و  روتکاف  ربتعم *  یتناراگ  یاراد  لصا و  یتساوخ  رد  یالاک  یروف *  لیوحت  ههام *  ود  ًادودح  تخادرپ   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدوزفا شزرا  رب  تایلام 

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

88878052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88878051-021 :: 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

نارهت ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  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   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045796 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

nvrnvr  نیبرود نیبرود هاگتسد   هاگتسد کیکی   ددرت -  -  ددرت لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   سالپ   سالپ یجیج     6565 نویزیولت   نویزیولت هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 8787

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   لماک   لماک تازیهجت   تازیهجت هارمه   هارمه هبهب   ماد   ماد وو   تیالراتسا   تیالراتسا تلاب   تلاب هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع   99 عومجم   عومجم ناونع : : ناونع 8888

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

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

زا 134 ھحفص 68 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mtk5te994t5j4?user=37505&ntc=6045761
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6045761?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تسویپ لیاف  حرش  هب  لماک  تازیهجت  هارمه  هب  ماد  تیالراتسا و  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  عومجم 9  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001602000018 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نمیا هدننک  هضرع  عجرم   VIZ.ITR.ON یتراجت مان   VZ-SIP46X4-L لدم تباث  زنل  اب  لسکیپاگم  تیالراتسا 4  هکبش  تحت  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

اکدر ریوصت  نمیا  هدنزاس  عجرم  اکدر  ریوصت 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
ITR IMEN TASVIR یتراجت مان   ITR-IPSR855-MWL لدم زیاروتوم  زنل  اب  لسکیپاگم  تیالراتسا 8  هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

اکدر ریوصت  نمیا  هدنزاس  عجرم  اکدر  ریوصت  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   REDKA
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
ITR IMEN TASVIR یتراجت مان   ITR-IPSR556-MWL لدم زیاروتوم  زنل  اب  لسکیپاگم  تیالراتسا 5  هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

اکدر ریوصت  نمیا  هدنزاس  عجرم  اکدر  ریوصت  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   REDKA
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
ITR IMEN TASVIR یتراجت مان   IRT-IPSD555-MWL لدم زیاروتوم  زنل  اب  لسکیپاگم  تیالراتسا 5  هکبش  تحت  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

اکدر ریوصت  نمیا  هدنزاس  عجرم  اکدر  ریوصت  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   REDKA
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
عجرم  ITR IMEN TASVIR REDKA یتراجت مان   ITR-IPSD446-L لدم تباث  زنل  اب  لسکیپاگم  تیالراتسا 4  هکبش  تحت  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

اکدر ریوصت  نمیا  هدنزاس  عجرم  اکدر  ریوصت  نمیا  هدننک  هضرع 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
یتراجت مان   VZ-SIP55Z8PM-L لدم زیاروتوم  زنل  هرهچ و  صیخشت  تیلباق  اب  لسکیپاگم  تیالراتسا 8  هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

اکدر ریوصت  نمیا  هدنزاس  عجرم  اکدر  ریوصت  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   VIZ.ITR.ON
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
یتراجت مان   ITR-IPSR855-PMWL لدم زیاروتوم  زنل  هرهچ و  صیخشت  تیلباق  اب  لسکیپاگم  تیالراتسا 8  هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

اکدر ریوصت  نمیا  هدنزاس  عجرم  اکدر  ریوصت  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   ITR IMEN TASVIR REDKA
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   VIZ.ITR.ON یتراجت مان   VZ-SIP55Z8M-L لدم زیاروتوم  زنل  اب  لسکیپاگم  تیالراتسا 8  هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

اکدر ریوصت  نمیا  هدنزاس  عجرم  اکدر  ریوصت  نمیا 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   VIZ.ITR.ON یتراجت مان   VZ-SIP56Z5-MWL لدم زیاروتوم  زنل  اب  لسکیپاگم  تیالراتسا 5  هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

اکدر ریوصت  نمیا  هدنزاس  عجرم  اکدر  ریوصت  نمیا  هدننک 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   VIZ.ITR.ON یتراجت مان   VZ-SIP55X5M-L لدم زیاروتوم  زنل  اب  لسکیپاگم  تیالراتسا 5  هکبش  تحت  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

اکدر ریوصت  نمیا  هدنزاس  عجرم  اکدر  ریوصت  نمیا 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  حرش  هب  تازیهجت  هارمه  هب  ماد  تیالراتسا و  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  عومجم 9   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415793141 یتسپ :  دک  ردنمس پ6 ،  مود ک  روشک خ  ترازو  یوربور  یمطاف  رتکد  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88997619-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88963503-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد
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یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس   :: 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 20 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  ریگدزد  هتسبرادم و  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060034000026 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  هدننک :  رازگرب 
رترب رازفا  تخس  نازاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN یتراجت مان   STM 3504120A لدم  TB 8 لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

یرفظم رفعز  هدننک  هضرع  عجرم   FIRE WALL یتراجت مان   HI-PO لدم  W 7 ناوت نکاما  ریگدزد  وزیپ  ریژآ  الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   SW-16/ POE لدم تروپ  هکبش 16  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  نارامیس  یتراجت  مان   SM-IPIRS-4MP/MS لدم بش  رد  دید   Mp 4 دنمشوه  mm 3/6 تباث زنل  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نارامیس

هاگتسد 24 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

یرهاز نسحم  هدننک  هضرع  عجرم  مرا  ژد  نمیا  هدنزاس  عجرم   F9 لدم لارتناس  نکاما  یتراک  میس  ریگ  دزد  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
جاوما هدننک  هضرع  عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-7616 NI-E2 لدم هلاناک  لاتیجید 16  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض   NVR طبض هاگتسد  الاک :  مان 

میعن نیون  رتسگ 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
یقرب تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یتسویپ  تاصخشم  قبط  دیاب  اهالاک  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  داتس  هناماس  رد  ءاضما  رهم و  لیمکت و  زا  دعب  یتسویپ ) گرب  12) مالعتسا دانسا  هیلک  یراذگراب  -2

تسا یمازلا  داتس  هناماس  رد  ار  یتساوخرد  یالاک  اب  طبترم  شورف  عیزوت و  یاهزوجم   ، تکرش همانساسا  بسک ، هناورپ  یراذگراب  -3

5618985991 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یرادا  عمتجم  هاگشناد -  نابایخ  یاهتنا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33534720-045  ، 33522096-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33522196-045 :: 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

ریگدزد ریگدزد وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 8989
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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 13 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

KI-B65XL60F-TCSLM لدم  KDT هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091294000043 زاین :  هرامش 

یراوزبس میکح  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  یتیرویکس  پاک  یتراجت  مان   CM37VI-15 لدم یتعنص  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش  دهاوخ  لاطبا  هدش  هتساوخ  لدم  عون و  اب  ریاغم  یاه  خساپ 

خساپ لاطبا  روتکاف =  شیپ  هئارا  مدع  دشاب / یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ 

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

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 14 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6046159 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

KI-B75XLM50F-i50TSL لدم  KDT هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091294000045 زاین :  هرامش 

یراوزبس میکح  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  لاطبا  روتکاف  شیپ  دقاف  هدش و  هتساوخ  لدم  عون و  اب  ریاغم  یاه  خساپ  تسا /  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

KI -B65XL60F-TCSLMKI -B65XL60F-TCSLM  لدم لدم   KDTKDT هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9090

KI -B75XLM50F- i50TSLKI -B75XLM50F- i50TSL لدم   لدم   KDTKDT هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9191
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

نیوزق ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6046165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  یباختنا  یالاکدک  انمض  ، تسویپ تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  15 دادعت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003203000544 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  بالضاف  بآ و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اناداپآ تعنص  کادآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DIGI CAP یتراجت مان   DS-6001 DI لدم هتسبرادم  نیبرود  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

-3 .دشابیم هدننک  نیمات  هدهعبافبآ  تکرش  ات  لمح  هنیزه  -2  . یرادا لحارم  ماجناو  داتو  لاسرازا  سپ  یراک  ههام  دقن 2 تخادرپ  هوحن  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  تاکرادت  هناماس  یتسویپ  کرادمرد  هارمه  نفلت  هرامش  مالعا  نینچمهو  روتکاف  شیپ  یراذگراب  -4 .تسا هدش  هدافتسا  هباشم  الاکدکزا 

3415933648 یتسپ :  دک   ، 4 هرامش مجنپ  ناتسلگ  هچوک  یا  هنماخ  ...ا  تیا  راولب  یادتبا  رصعیلو  هارراهچ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33375522-028  ، 33349057-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33348167-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس6044928 قاتا  تیریدم  گنیروتینام و  هحفص 25)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هاگتسد6045122 چنیا 3  یتعنص 55  روتینام  هاگتسد و  لاناک 9  ردروکر 32  هاگتسد  هحفص 50)دیرخ  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

زنل 60459372.8  IPC K6N713D89 لدم نوتیارب  لسکیپاگم  جنپ  هحفص 52)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6044949NVR هاگتسد هتسبرادم و  نیبرود  هحفص 62)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6045761nvr نیبرود هاگتسد  کی  ددرت -  لرتنک  هاگتسد  کی  سالپ و  یج  نویزیولت 65  هاگتسد  هحفص 62)کی  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ریگدزد6045839 هتسبرادم و  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  ، هحفص 62)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

.دشابیم .دشابیم هباشم   هباشم یباختنا   یباختنا یالاکدک   یالاکدک انمض   انمض ،، تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد 1515 دادعت دادعت ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) wimwim  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دابآ فجن  هرامش 9  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد 2 دادعت - چروتو لباک  هارمه  هب  - کیرتکلا ماگ  هدنزاس  - 451c لدمکنخاوه co2 شوج هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004904000003 زاین :  هرامش 

دابا فجن  هرامش 9  یا  هفرح  ینف و  شزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نایناریا دیما  تراجت  هیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   WIM یتراجت مان   TA350i لدم  Co2 شوج یراکشوج  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

دابآ فجن  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دابآ فجن  لیوحت  - یدقندیرخ - هباشمدکناریا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8518113356 یتسپ :  دک  یرتسگداد ،  یوربور  یحلاص  دیهش  راولب  یبونج  یدنبرمک  دابآ  فجن  دابآ ،  فجن  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42312361-031  ، 42312360-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42315025-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

wim :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6044856- چروتو لباک  هارمه  هب  - کیرتکلا ماگ  هدنزاس  - 451c لدمکنخاوه co2 شوج هاگتسد 
هاگتسد 2 دادعت

هحفص 73) )  w imwim

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6045213 مالعا  دربراک   Loop 4 لرتنک هحفص 28)لناپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6045656 کرادم  قبط  یناشن  شتآ  لیاسو  هحفص 28)مالقا و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

بآ6046176 عبنم  قیرح و  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 28)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هاگتسد هاگتسد 22 دادعت دادعت -- چروتو چروتو لباک   لباک هارمه   هارمه هبهب   -- کیرتکلا کیرتکلا ماگ   ماگ هدنزاس   هدنزاس - - 451451 cc لدمکنخاوه   لدمکنخاوه co2co2 شوج شوج هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9393
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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

رهشوب ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044576 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد مالعتسا  یاهمرف  یرازگراب  ندومن و  لیمکت  دشابیم .  تسویپ  لیاف  هب  زاین  دروم  ینف  تاصخشم  لرتنک  سسکا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  هناماس 

1101004199000064 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دیون تعنص  ملع و  یرتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم  تعنص  ملع و  یتراجت  مان   ATM Reader لدم  ATM هاگتسد کقاتا  برد  لرتنک  هژیو  ناوخ  تراک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن لصاح  سامت  هرامش 09177735029  هب  یروصنم  یاقا  اب  لاوس  هنوگ  ره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515675531 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  هاگدورف  لک  هرادا  اضر  ماما  خ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33333291-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333291-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ندومن6044576 لیمکت  دشابیم .  تسویپ  لیاف  هب  زاین  دروم  ینف  تاصخشم  لرتنک  سسکا  تازیهجت 
دشابیم یمازلا  هناماس  رد  مالعتسا  یاهمرف  یرازگراب  و 

هحفص 74) سسکا  ( سسکا

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

هاگدورف6045003 لرتنک  سسکا  تازیهجت  یاهمتسیسمزاول و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 57) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیکراپ6045632 تیریدم  رازفا  مرن  هتسب  هتسبرادم -  هحفص 62)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

ردرد مالعتسا   مالعتسا یاهمرف   یاهمرف یرازگراب   یرازگراب وو   ندومن   ندومن لیمکت   لیمکت دشابیم .  .  دشابیم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف هبهب   زاین   زاین دروم   دروم ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم یمازلا   یمازلا هناماس   هناماس

9494
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6046177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( مالعتسا 1401-61 دیدجت  هیلقن (  لئاسو  ددرت  لرتنک  تراظن و  حرط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003123000135 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

حرط 1 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دوش یراذگراب  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  گرب  ددرگ و  هئارا  تمیق  داهنشیپ  گرب  ساسا  رب  اهتمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6518763119 یتسپ :  دک  یمیهاربا ،  راتس  دیهش  راولب  شبن  یدابآدسا ,  نیدلا  لامج  دیس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34228154-081  ، 34210433-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34210442-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

دنمشوه6044591 ددرت  لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسنیمات  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 13) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

طیارشو6044640 تسیل  قبط   ) ریاسو لفق  ناوختراک ، ، رگ تئارق  ، رلرتنک ، یا هخاش  تیگ 
هگنلردنب هاگدورف  ( تسویپ

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 57) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

جورخ6045087 دورو و  لرتنک  دربراک  یکینورتکلا  مزیناکم  یا  هروک  گنر  اب  ینهآ  هندب  هخاش  هس  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 57) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

6045761nvr نیبرود هاگتسد  کی  ددرت -  لرتنک  هاگتسد  کی  سالپ و  یج  نویزیولت 65  هاگتسد  هحفص 62)کی  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6046177 ( مالعتسا 1401-61 دیدجت  هیلقن (  لئاسو  ددرت  لرتنک  تراظن و  هحفص 13)حرط  ددرت  ( ددرت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

 ( ( 140 1140 1 -- 6 16 1 مالعتسا   مالعتسا دیدجت   دیدجت هیلقن (  (  هیلقن لئاسو   لئاسو ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک وو   تراظن   تراظن حرط   حرط ناونع : : ناونع 9595
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132456  اب  قباطم   SLEEVE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985007320 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  FLEETGUARD INC هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   FLEETGUARD یتراجت مان   MACK RD888 نویماک نغور  رتلیف  الاک :  مان 

یواشرچع لیلجلادبع  هدننک  هضرع 
ددع 30 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
یاواس ناتروی  یلپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SAVAY یتراجت مان  زاگ  تفن و  هلول و  طوطخ   in 56 زیاس یدالوف   SPLIT SLEEVE فالغ الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

ینف هدننک  هضرع  عجرم  سنراه  یتراجت  مان   HS-100 لدم  in 1/2 زیاس قیرح  ءافطا  متسیس  صوصخم  نز  ناپ  یناشن  شتآ  رلکنیرپسا  لزان  الاک :  مان 
ژاپ نارذآ  ایک  یتامدخ  یسدنهم و 

ددع 40 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب ظاحل و  هاگشورف  تکرش / گربرس  رد  خیرات  همان و  هرامش  نتشاد  هارمهب  هناگادج  تروصب  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  قباطت  همانتمارغ و  لاسرا  نینچمه  یرابتعا و  تروصب  تکرش  نیا  تخادرپ  هوحن ی  انمض " .دامرفب 

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

34146953-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس صوصخم   صوصخم نزنز   ناپ   ناپ یناشن   یناشن شتآ   شتآ رلکنیرپسا   رلکنیرپسا لزان   لزان یدالوف - - یدالوف   SPLIT  SLEEVESPLIT  SLEEVE  فالغ فالغ نویماک -  -  نویماک نغور   نغور رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع 9696
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سراف جیلخ  ناروآدای  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  یا  هلحرمکی  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   همانزورهرامش مود  تبون  یهگآ  راشتنا  زا  سپ  زور  تفه  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم دانساعبنم دیرخ  تلهم  نایاپ  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045201 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HARD  ) هدنرادهگن هبعج  هب EFV و  زهجم  دودحمان  رمع  اب  ردنلیس  هارمه  هب   M1 لدم یرتیل  تفه   MSA یسفنت هاگتسد  - 151/017-401/2 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دعب هب  مود 2021  همین  تخاس  لاس  اب   EFV هب زهجم  دودحمان و  رمع  اب  یرتیل  یسفنت 7  هاگتسد  کدی  ردنلیس  دعب / هب  مود 2021  همین  تخاس  لاس  اب  ( CASE

MSA یلصا  MSA SCAPE MASK رارف کسام  / یلصا لدم 6006  رتلیف 83  یلصا  تروص 68003  مامت  کسام  - 401/2-151/018
لدم یسفنت  لوسپک  ژراش  روسرپمک  راجفنا  دض  هدنرادهگن  هظفحم   B-COOL ها ارمه  هب   BAUER-V 680 لدم یسفنت  لوسپک  ژراش  روسرپمک  - 401/2-151/019

 BAUER B-SAFE
قیرح قیاع  همکچ   F1XF لدم  MSA دنرب اب  یا  هلحرم  کی  یناشن  شتآ  هالک  لدم 1000   Viking دنرب  Nomex یناشن شتآ  راولش  تکروا و  - 401/2-151/020

CHI BA FIRE دنرب سکنوبرک  یتایلمع  شکتسد  /MAJESTIC دنرب یناشن  شتآ  هعنقم  دوه   NO STREAMER یفیک یبایزرا  لدم  ارفک  دنرب  یناشن  شتآ 
SHARK

...یهگآ رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  رازه  تسیود  غلبم 200,000 ) هب  دانسا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سراف جیلخ  ناروآدای  زاگ  شیالاپ  تکرش  تالماعم  نویسیمک  هناخریبد  ریفج  هقطنم  رهشمرخ ، تمس  هب  زاوها  هداج  رتمولیک 30  ناتسزوخ ، لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

.061-36751732 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: TENDER@PGYGRC.IRسکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6044585 ءافطا  نالعا و  متسیس  بصن  یزادنا و  هحفص 28)هار  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

عمتجم6044801 یاهروتامروفسنارت  قیرح  ءافطا  متسیس  یارجا  هحفص 8)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رکنات6044886  ) قیرح ءافطا  نابیتشپ  یوردوخ  هب  زنب 1921  یساش  هاگتسد  کی  زیهجت  ریمعت و 
هناماس رد  هدش  یراذگراب  ریواصت  مزال و  کرادم  ، تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  یناسربآ )

هحفص 28) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ناپ6045120 یناشن  شتآ  رلکنیرپسا  لزان  یدالوف -  SPLIT SLEEVE فالغ نویماک -  نغور  رتلیف 
قیرح ءافطا  متسیس  صوصخم  نز 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح

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

6045201- یلصا لدم 6006  رتلیف 83  یلصا  تروص 68003  مامت  کسام   - MSA یسفنت هاگتسد 
قیرح قیاع  همکچ  یناشن -  شتآ  راولش  تکروا و  یسفنت  - لوسپک  ژراش  روسرپمک 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح

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

قیرح6045213 مالعا  دربراک   Loop 4 لرتنک هحفص 28)لناپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6045455 حرش  قباطم   sanco لرتنک لنپ  هحفص 28)تاقلعتم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

تکروا تکروا یسفنت   - - یسفنت لوسپک   لوسپک ژراش   ژراش روسرپمک   روسرپمک یلصا - - یلصا   60066006 لدم   لدم رتلیف  8383   رتلیف یلصا   یلصا تروص  6800368003   تروص مامت   مامت کسام   کسام  -  - MSAMSA  یسفنت یسفنت هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
قیرح قیرح قیاع   قیاع همکچ   همکچ یناشن -  -  یناشن شتآ   شتآ راولش   راولش وو  

9797
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزکرم6045508 رورس  قاتا   fm200 قیرح افطا  متسیس  یرادهگنو  هحفص 28)سیورس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نامتخاس6045582 هس  یارب  بسانم  یاهروتکتد  اب  قیرح  نالعا  متسیس  هب  هحفص 28)زاین  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6045656 کرادم  قبط  یناشن  شتآ  لیاسو  هحفص 28)مالقا و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6045703 افطا  نالعا و  هناماس  حالصا  ارجا و  هحفص 28)نیمات ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6045747UPS قاتا رورس و  قاتا  یاضف  ود  قیرح  افطا  متسیس  بصن  هحفص 28)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

بآ6046176 عبنم  قیرح و  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 28)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( 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

6045473THERMOQUEST رتم ورتکلا  روتکتد و  هحفص 28)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نامتخاس6045582 هس  یارب  بسانم  یاهروتکتد  اب  قیرح  نالعا  متسیس  هب  هحفص 28)زاین  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6045656 کرادم  قبط  یناشن  شتآ  لیاسو  هحفص 28)مالقا و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریگدزد6045839 هتسبرادم و  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  ، هحفص 62)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاسو رکذلا  ( لیذ  طباوض  تسویپ و  یاه  لیاف  رد  هدش  مالعا  تاصخشم  قباطم  یا  هنایار  یرصب و  یعمس و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( نیبرود

1101003002000805 زاین :  هرامش 
روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

طبض ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 48866312   DSC-H10/S لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

 ( نیبرود لیاسو  رکذلا  ( لیذ  طباوض  تسویپ و  یاه  لیاف  رد  هدش  مالعا  تاصخشم  قباطم  یا  هنایار  یرصب و  یعمس و  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  نامزاس  داتس  - نارهت ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  بنج  - زارف یوک  زا  رتالاب   - دابآ تداعس  نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1981969961

24589252-021  ، 24589263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

24589277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هنایار   هنایار وو   یرصب   یرصب وو   یعمس   یعمس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9898

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

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

زا 134 ھحفص 79 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ree5gucvlu24c?user=37505&ntc=6044658
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6044658?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ار تسویپ  لیاف  مالعتسا  طیارش  اضاقت و  حرش  زا  قیقد  عالطا  یارب  افطل  ، دشابیم هباشم  دک  ناریا  - یبیج یساکع  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامرف هعلاطم 

1101093498005628 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

الاک رهپس  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CASIO یتراجت مان   EX-ZR-200 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/10/29 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  - یبیج یساکع  نیبرود   :: 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

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ارار تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف مالعتسا   مالعتسا طیارش   طیارش وو   اضاقت   اضاقت حرش   حرش زازا   قیقد   قیقد عالطا   عالطا یارب   یارب افطل   افطل ،، دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- یبیج یبیج یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
.دامرف .دامرف هعلاطم   هعلاطم

9999
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مهن هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  دانسا و  حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  ًافطل.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  - یروتکیو سیاز  یمشچود  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع اب 3  ربارب  فیدر  .ددرگ 1  هئارا 

1101097587000236 زاین :  هرامش 
مهن هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

اپاص - ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان   8x40 یمشچ ود  نیبرود  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - یروتکیو سیاز  یمشچود  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  الاک  تیکیفیترس  هئارا 

.دشاب یم  یمازلا  هلاس  یتناراگ 2  هرود  هئارا 
.دشاب یم  زاین  دروم  هدنشورف  طسوت  یزادنا  هار  بصن و 

.دشاب یم  زاین  دروم  هدنشورف  طسوت  شزومآ 

7511893651 یتسپ :  دک  مهن ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم.ناگنک  رهشوب - ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31463728-077  ، 31463692-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31463370-077 :: 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

یا6044658 هنایار  یرصب و  یعمس و  هحفص 13)تازیهجت  نیبرود  ( نیبرود

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

یجنس6044742 ریخبت  هاگتسیا  یتراظن  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 62)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اضاقت و6044857 حرش  زا  قیقد  عالطا  یارب  افطل  ، دشابیم هباشم  دک  ناریا  - یبیج یساکع  نیبرود 
.دامرف هعلاطم  ار  تسویپ  لیاف  مالعتسا  طیارش 

هحفص 13) نیبرود  ( نیبرود

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

یروتکیو6044867 سیاز  یمشچود  هحفص 13)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

6044949NVR هاگتسد هتسبرادم و  نیبرود  هحفص 62)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هاگتسد6045122 چنیا 3  یتعنص 55  روتینام  هاگتسد و  لاناک 9  ردروکر 32  هاگتسد  هحفص 50)دیرخ  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

یروتکیو یروتکیو سیاز   سیاز یمشچود   یمشچود نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 100100
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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

هتسبرادم6045545 یاه  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 13)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

گنیکراپ6045632 تیریدم  رازفا  مرن  هتسب  هتسبرادم -  هحفص 62)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتراظن6045742 یاه  نیبرود  یارجا  هحفص 13)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6045761nvr نیبرود هاگتسد  کی  ددرت -  لرتنک  هاگتسد  کی  سالپ و  یج  نویزیولت 65  هاگتسد  هحفص 62)کی  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

حرش6045796 هب  لماک  تازیهجت  هارمه  هب  ماد  تیالراتسا و  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  عومجم 9 
تسویپ لیاف 

هحفص 62) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ریگدزد6045839 هتسبرادم و  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  ، هحفص 62)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسمارآ6045898 هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  هحفص 13)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زنل 60459372.8  IPC K6N713D89 لدم نوتیارب  لسکیپاگم  جنپ  هحفص 52)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

6045982KI-B65XL60F-TCSLM لدم  KDT هتسبرادم هحفص 62)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6046159KI-B75XLM50F-i50TSL لدم  KDT هتسبرادم هحفص 62)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هباشم6046165 یباختنا  یالاکدک  انمض  ، تسویپ تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  15 دادعت
.دشابیم

هحفص 62) 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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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  لوا  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریگ نابیتشپ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096334000327 زاین :  هرامش 

لوا هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ایرآ رازفا  بان  ارف  هدننک  هضرع  عجرم   QUANTUM یتراجت مان   TAPE LIBRARY SCALAR I3 لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ یم  لاسرا  تسویپ  هب  اضاقت  حرش  دیرخ و  طیارش  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دنشاب  هدرکن  همیمض  ار  دوخ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هک  ییاه  تکرش  هب   - 2

 . تسا هباشم  دک  ناریا  - 3

7511893349 یتسپ :  دک  لوا ،  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  - هیولسع - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314329-077  ، 31314305-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325393-077 :: 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

هاگتسد6045122 چنیا 3  یتعنص 55  روتینام  هاگتسد و  لاناک 9  ردروکر 32  هاگتسد  هحفص 50)دیرخ  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

یریگ6045127 نابیتشپ  هحفص 82)تازیهجت  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هکبش6045192 یشزادرپ و  یزاس ، هریخذ  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 9)دیرخ ، هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینفد6044644 یا - هغیت  یراحتنا  دض  هحفص 52)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یتسیرورت6045964 دض  دنبھار  هحفص 52)مالعتسا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

یریگ یریگ نابیتشپ   نابیتشپ تازیهجت   تازیهجت 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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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینفد6044644 یا - هغیت  یراحتنا  دض  هحفص 52)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یتسیرورت6045964 دض  دنبھار  هحفص 52)مالعتسا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگتسد6045122 چنیا 3  یتعنص 55  روتینام  هاگتسد و  لاناک 9  ردروکر 32  هاگتسد  هحفص 50)دیرخ  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناهفصا ناتسرهش  قرب  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

40114107 :: یهگآ یهگآ هرامش   هچرتفدهرامش هیهت  تلهم  هچرتفد 1401/9/22  عیزوت   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/9/27

جارس  :: عبنم زورعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044656 :: هرازه هرازه ییاشگزابدکدک   یفیک 1401/10/10  یبایزرا  ییاشگزاب   - 1401/10/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
تاکاپ 1401/10/10

یمومع هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  تکرش  تالماعم  همان  نیئآ  تاصقانم و  یرازگرب  نوناق  دانتساب  لیذ و  حرش  ار  دوخ  زاین  دروم  تامدخ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دیامن راذگاو  طیارش  نیدجاو  ناراکنامیپ  هب  یا  هلحرم  کی 

قرب روما  هدودحم  رد  رورسم  رالاسهپس و  ماقم ،  مئاق  داجس ،  ریم ،  یاهنابایخ  هدودحم  رادهگندوخ  لباک  هب  ییاوه  فیعض  راشف  هکبش  لیدبت  راتخاس و  حالصا  - 
ناهفصا ناتسرهش  عیزوت  شش  هقطنم 

لایر نیمضت 1.400.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخ ریبد  لوا ، هقبط  ناهفصا  ناتسرهش  قرب  عیزوت  تکرش  شش  هقطنم  قرب  اردصالم -  نابایخ  یدازآ  نادیم  ناهفصا   : لیوحت یناشن   :: سردآ سردآ

-88969737  - 02141934  - 03136692771  - 03136685084 :: نفلت نفلت
85193768

www.setadiran.ir http://iets.mporg.ir :: تیاسبو تیاسبو
http://tender.tavanir.org.ir http://eepdc.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رادهگندوخ رادهگندوخ لباک   لباک هبهب   ییاوه   ییاوه فیعض   فیعض راشف   راشف هکبش   هکبش لیدبت   لیدبت وو   راتخاس   راتخاس حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادهاز یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP یتراجت مان  هنایار  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050194000237 زاین :  هرامش 

نادهاز یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایار ناتسراهب  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   HP تکرش هدنزاس  عجرم  اکیرما  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL 580 G5 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اتیاهنو هتفرگ  رارق  نامزاس  ینف  هدنیامن  دات  دروم  دیاب  رظن  دروم  یالاک.ددرگ  لیمکت  هعلاطم و  تسویپ  لیاف  افطل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09155443402 سامت نفلت.دشابیم  نادهاز  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  لیوحت  لحم 

 : یتسپ دک  یعامتجا ،  نیمات  ناتسرامیب  راولب _  یاهتنا  راتسرپ _  هکلف  یرون _  دیهش  راولب  نادهاز _  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816983999

33480120-054  ، 33481337-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33481337-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HPHP  یتراجت یتراجت مان   مان هنایار   هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 103103

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044756 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SAN storage تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096334000326 زاین :  هرامش 

لوا هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
متسیس ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DELL هدنزاس عجرم   DELL یتراجت مان   SO_IPTV_0327 لدم  Dell R710 for TVMS رورس الاک :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ یم  لاسرا  تسویپ  هب  اضاقت  حرش  دیرخ و  طیارش  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دنشاب  هدرکن  همیمض  ار  دوخ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هک  ییاه  تکرش  هب   - 2

 . تسا هباشم  دک  ناریا  - 3

7511893349 یتسپ :  دک  لوا ،  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  - هیولسع - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314329-077  ، 31314305-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325393-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مر رواپ - دروبردام -  یرازفا  تخس  لکشم  اب   hp380g7 رورس هاگتسدکی  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001287 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

11111-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SAN storageSAN storage ناونع : : ناونع 104104

مرمر رواپ - - رواپ دروبردام -  -  دروبردام یرازفا   یرازفا تخس   تخس لکشم   لکشم اباب     hp380g7hp380g7  رورس رورس هاگتسدکی   هاگتسدکی ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 105105

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

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

زا 134 ھحفص 86 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mb5r7qkt9dt7d?user=37505&ntc=6044756
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6044756?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bb67pt8yx3ndf?user=37505&ntc=6044780
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6044780?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هیردیح تبرت  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 09 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط   FortiWeb FWB-600E تن یتروف  لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090261000075 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه رازفا  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  . Fortinet Inc یتراجت مان   FWB-400C لدم رورس  بو  لاوریاف  الاک :  مان 

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

هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  لیاف  قبط  زاین  دروم  تاصخشم  هباشم و  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9516168595 یتسپ :  دک  هیردیح ،  تبرت  هاگشناد  دهشم –  هب  تبرت  روحم  رتمولیک 7  هیردیح –  تبرت  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52299603-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52299619-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6044925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  اب  قباطم  رورس  هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092409000252 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه یاه  هناماس  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ماهر  رتسگ  هداد  دنمشوه  یاه  هناماس  یروآ  نف  هدنزاس  عجرم   hpe di380 g10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

ماهر رتسگ  هداد 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ مالعتسا  اب  قباطم  رورس  هاگتسد  ود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185837755 یتسپ :  دک  داشرا ،  عطاقت  مایخ -  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37070-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37650741-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس بوبو   لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 106106

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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متفه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: 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   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 : یلصا یالاک  دشاب ، یم  هباشم  هدش  دراو  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
PN#: 875788-001 ربمان :  تراپ  اب  رورس  نف 

.دشاب یم 
1101096683000561 زاین :  هرامش 

متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نارهت شزادرپ  نایوپ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP DL380G7 Hotplug Fan لدم هنایار  روسسورپ  دربراک  لماک  نف  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 : یلصا یالاک  دشاب ، یم  هباشم  هدش  دراو  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
PN#: 875788-001 ربمان :  تراپ  اب  رورس  نف 

.دشاب یم 

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

31311031-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار روسسورپ   روسسورپ دربراک   دربراک لماک   لماک نفنف   ناونع : : ناونع 108108

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

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

زا 134 ھحفص 88 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3z5ywkz7ltqqa?user=37505&ntc=6045131
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6045131?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


متفه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: 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   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045148 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 : یلصا یالاک  دشاب ، یم  هباشم  هدش  دراو  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
PN#: 840750-091 ربمان :  تراپ  اب  رورس   RAM 32GB

.دشاب یم 
1101096683000562 زاین :  هرامش 

متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نارود تاطابترا  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   RAM 32GB 1x32GB لدم  HPE رورس الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 : یلصا یالاک  دشاب ، یم  هباشم  هدش  دراو  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
PN#: 840750-091 ربمان :  تراپ  اب  رورس   RAM 32GB

.دشاب یم 

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

31311031-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس   RAM 32GBRAM 32GB ناونع : : ناونع 109109

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

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

زا 134 ھحفص 89 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/lnqjw86k5junc?user=37505&ntc=6045148
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6045148?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


لباز ناتسرهش  نوماه  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

باختنا طرش.هدش  باختنا  هباشم  الاک  دک  هرامش  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط   HPE DL380 G10 رورسدیرخ تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ لیاف  طیارش  راضحا 

1101090040000052 زاین :  هرامش 
لباز نوماه   یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  هکبش  ناب  هدید  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
لباز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تیاعر  دیاب  ینف  طیارش  تاصخشم و  مامت  امازلا  باختنا  طرش  .تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط   HPE DL380 G10 رورسدیرخ تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9861748816 یتسپ :  دک  نوماه ،  ناتسرامیب  دیهشداینب _  بنج  یبرغ _  ماس  عطاقت  دنمریه _  نابایخ  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32281513-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32281520-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

باختنا باختنا طرش.هدش   طرش.هدش باختنا   باختنا هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   هرامش   هرامش تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   HPE DL380 G10HPE DL380 G10 رورسدیرخ   رورسدیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع
.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف طیارش   طیارش راضحا   راضحا

1 101 10
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یوضر ناسارخ  یتسیزهب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045577 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000047000268 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  . HPE CO هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   hdd 600gb لدم  GB 600 تیفرظ هنایار  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

تراپ زادرپ  نیورا  هدننک  هضرع 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
G9 یپ چا  رورس  یور  بصن  تهج   HPE 600GB SAS 12G 15K دراه

.دینک گنهامه  بسن 09155238831  یریما  یاقآ  اب  یگنهامه  تهج  .دشابن  رفیر  دشاب و  ون  الاک 

9144699575 یتسپ :  دک  تجهب 8 و 10 ،  لصاف  دح  - تجهب ...ا  تیآ  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32232963-051  ، 32230991-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230990-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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ناهفصا ناتسرهش  قرب  عیزوت  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 19 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Firewall Sophos XGS-4300 لاوریاف هاگتسد  دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001211000097 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسرهش  قرب  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اکرآ  هناماس  نایار  هدنزاس  عجرم   SOPHOS یتراجت مان   XGS لدم یناریا  رورس  اب  لاوریاف  سنسیال   UTM هاگتسد الاک :  مان 

اکرآ هناماس  نایار  هدننک 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

ریغ رد  دیامن  دوخ  تمیق  داهنشیپ  هیمیمض  اضما و  رهم و  ، لیمکت ار  مالعتسا  تسویپ  تادنتسم  کرادم و  هیلک  تسیاب  یم  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یلاسرا  داهنشیپ  تروصنیا 

8134617131 یتسپ :  دک  ناتسرهش ،  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  دابآ  سابع  یسابع خ  غابراهچ  ناهفصا خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32240691-031  ، 32240680-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225832-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6046004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روهآ سدنهم  یاقآ  هرامش  اب  لاوس  هنوگره  تروصرد  ( دشاب یم  هباشم  دکناریا  ) تسویپ تاصخشم  اب  رورس  ددع  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیئامن لصاح  سامت   09124036241

1101030072000022 زاین :  هرامش 
ناتسرل ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS-459MP لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامن هعجارم  تسویپ  هب  و.دیریگب  سامت  روهآ  سدنهم  یاقآ  اب  تمیق  مالعا  زا  لبق  أفطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6813833946 یتسپ :  دک  ناتسرل ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  - ییاضر ناوریشونا  دیهش  نادیم  دابآ - مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33319449-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33329023-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Firewall Sophos XGS-4300Firewall Sophos XGS-4300 لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1121 12

رورس رورس ددع   ددع کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 113113
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رتشوش یکشزپ  مولع  هدکشناد   :: 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 00 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6046264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 G10 رورس کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قبط 

1101094685000004 زاین :  هرامش 
رتشوش یکشزپ  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

روپاگنس هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

 G10 رورس کی  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تسویپ لیاف  قبط 

 : یتسپ دک  رتشوش ،  یکشزپ  مولع  هدکشناد  سزکرم  نامزاس  یتایلام  روما  نامزاس  بنج  تفارش  دیهش  راولب  رتشوش  رتشوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6451684534

62228660-061  ، 36228590-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36228590-061 :: 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

رادهگندوخ6044656 لباک  هب  ییاوه  فیعض  راشف  هکبش  لیدبت  راتخاس و  هحفص 84)حالصا  رورس  ( رورس

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

6044723HP یتراجت مان  هنایار  هحفص 84)رورس  رورس  ( رورس

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

6044756SAN storage(84 هحفص رورس  ( رورس

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

مر6044780 رواپ - دروبردام -  یرازفا  تخس  لکشم  اب   hp380g7 رورس هاگتسدکی  هحفص 84)ریمعت  رورس  ( رورس

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

رورس6044836 بو  هحفص 84)لاوریاف  رورس  ( رورس

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

رورس6044925 هاگتسد  ود  هحفص 84)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رورس6044928 قاتا  تیریدم  گنیروتینام و  هحفص 25)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

G10G10 رورس   رورس کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1141 14
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هنایار6045131 روسسورپ  دربراک  لماک  هحفص 84)نف  رورس  ( رورس

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

رورس6045148  RAM 32GB(84 هحفص رورس  ( رورس

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

الاک6045282 دک  هرامش  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط   HPE DL380 G10 رورسدیرخ تساوخرد 
.تسویپ لیاف  طیارش  راضحا  باختنا  طرش.هدش  باختنا  هباشم 

هحفص 84) رورس  ( رورس

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

یزکرم6045508 رورس  قاتا   fm200 قیرح افطا  متسیس  یرادهگنو  هحفص 28)سیورس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6045577 هحفص 84)دراه  رورس  ( رورس

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

6045640Firewall Sophos XGS-4300 لاوریاف هاگتسد  هحفص 84)دیرخ 2  رورس  ( رورس

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

6045747UPS قاتا رورس و  قاتا  یاضف  ود  قیرح  افطا  متسیس  بصن  هحفص 28)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6046004 ددع  کی  هحفص 84)دیرخ  رورس  ( رورس

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

چیئوس6046014 نس   G10 رورس گیگ  هحفص 36)مر 64 هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6046264G10 رورس کی  هحفص 84)دیرخ  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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نادهاز قرب  یورین  دیلوت  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   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ تسیل  قبط  لسوتف  روتالیسا و  لدبم  دیسا ، دوس و  روسنس  ، O2-CO روسنس ددع  دیرخ 14  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب

1101001545000155 زاین :  هرامش 
نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم دنلریا  هدنزاس  روشک   NTRON هدنزاس عجرم   NTRON یتراجت مان   OC-40 لدم دصرد   Zirconium 0-96 لولحم نژیسکا  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 
رایاوه هدننک  هضرع 

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

رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف ءاضما  رهم و  زا  سپ  دیق و  اهب  مالعتسا  مرف  رد  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  طیارش  هب  هجوت  اب  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  دیاب  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن یراذگراب  هناماس  رد  مالعتسا  طیارش  شخب  رد  تساوخرد  دروم  کرادم  هارمه  هب  روکذم 

 : یتسپ دک  نادهاز ،  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  مظعا  ربمایپ  ناتسرامیب  برد  یوربور  مظعاربمایپ  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816816441

33291123-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33291129-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط لسوتف   لسوتف وو   روتالیسا   روتالیسا لدبم   لدبم دیسا ، ، دیسا وو   دوس   دوس روسنس   روسنس ، ، O2 -COO2 -CO روسنس   روسنس ددع   ددع   1414 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( دشاب دشاب

115115
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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 16 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

9845112-22-08 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
P/F: DERRICK CENTRIFUGE DE-1000

1101093985007301 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  لدم 385  یکیناکم  لیب  خرچ  روتوم  وردیه  یدورو  تفش  هعطق  شوب  الاک :  مان 
ایرآ نیگنس  نیشام 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

ناکیتراپ تعنص  دنهس  هدننک  هضرع  عجرم  ید  یت  رآ  ناکیتراپ  یتراجت  مان   RTD PT100-PT1000 لدم یترارح  امد  روسنس  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34148659-061  ، 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

یترارح یترارح امد   امد روسنس   روسنس روتوم -  -  روتوم وردیه   وردیه یدورو   یدورو تفش   تفش هعطق   هعطق شوب   شوب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1161 16
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یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - تازیهجت هرادا  طباوض  هیلک  عبات  تسین - دات  دروم  هباشم  (- ترکوتشا ) الاک ندوب  کیرباف  طرش  هب  ترکوتشا  روسنس  لول  دپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سامت 23922218

1101099414000243 زاین :  هرامش 
یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 

تراپ سیدرپ  نارتسگ  تمالس  هدننک  هضرع  عجرم  دپ  لول  یتراجت  مان  ترکوتشا  لدم  روتانژیسکا  حطس  روسنس  هدنرادهگن  الاک :  مان 
ددع 3000 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 23922218  - تازیهجت هرادا  طباوض  هیلک  عبات  تسین - دات  دروم  هباشم  (- ترکوتشا ) الاک ندوب  کیرباف  طرش  هب  ترکوتشا  روسنس  لول  دپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995614331 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  هلا  تیآ  هارگزرب  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  عطاقت  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22663307-021  ، 23921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  تاصخشم  قباطم  بورپ  نشیربیاو  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001083 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
ورتپ هدننک  هضرع  عجرم  ناهوژپ  یژرنا  راود  ورتپ  هدنزاس  عجرم  یزاگ  یاه  نیبروت   mm 11 زیاس شزرل  روسنس  دربراک  بورپ 05-01-10-12-00-330171  الاک :  مان 

ناهوژپ یژرنا  راود 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

31444425-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ترکوتشا ترکوتشا )) الاک الاک ندوب   ندوب کیرباف   کیرباف طرش   طرش هبهب   ترکوتشا   ترکوتشا روسنس   روسنس لول   لول دپدپ   ناونع : : ناونع 1171 17

یزاگ یزاگ یاه   یاه نیبروت   نیبروت   mmmm  1 11 1 زیاس   زیاس شزرل   شزرل روسنس   روسنس دربراک   دربراک بورپ   بورپ ناونع : : ناونع 118118

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6045415 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

154146 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زوسن ردوپ  هب  هتشغآ  همیس  هس  روسنس  اب   pt100 رتمومرت یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/09/26 نایاپ :  خیرات 

:: 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

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  رظندم  لخاد  تخاس   ) یتسویپ تاصخشم  قباطم   VIBRATION SYSTEM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001089 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
نمیا هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دنمشوه  رتسگ  نمیا  هناماس  هدنزاس  عجرم  رتیمولف  ریاف  یلپمآ  یرپ  دربراک   PA-6 FMC روسنس الاک :  مان 

دنمشوه رتسگ 
ددع 3 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

31444425-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زوسن زوسن ردوپ   ردوپ هبهب   هتشغآ   هتشغآ همیس   همیس هسهس   روسنس   روسنس اباب     pt100pt100 رتمومرت   رتمومرت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1191 19

(( دشاب دشاب یمیم   رظندم   رظندم لخاد   لخاد تخاس   تخاس  ) ) یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم   VIBRATION SYSTEMVIBRATION SYSTEM ناونع : : ناونع 120120

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: 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 08 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6046016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم رادفم 100 TR-ELECTRONIC GMBH -E242293 C9Uus AWM STYLE لباک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم رادقم 100 SIEMENS MOTION CONNECT 800*CAV00500691 لباک

رتم رادقم 300 ناشفت 1*3  لباک 
1101001469001202 زاین :  هرامش 

نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دنالنف هدنزاس  روشک   GLASTON FINLANDOY هدنزاس عجرم  ناهفصا  دیما  ینمیا  هشیش  هدننک  هضرع  عجرم   PT1MA لدم یلرتنک  روسنس  لباک  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتم رادفم 100  TR-ELECTRONIC GMBH -E242293 C9Uus AWM STYLE یلرتنک لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رتم رادقم 100  SIEMENS MOTION CONNECT 800*CAV00500691 یلرتنک لباک 

رتم رادقم 300  ناشفت 1*3  لباک 
دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - هدننک نیمات  اب  لاسرا  ، دوش تمیق  مالعا  تساوخرد  قبط  - ههام 2 هیوست

9669189124 یتسپ :  دک  درونجب ،  نیارفسا  هداج  رتمولیک 12  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

TR-ELECTRONIC GMBH -E242293 C9Uus AWM STYLETR-ELECTRONIC GMBH -E242293 C9Uus AWM STYLE  لباک لباک ناونع : : ناونع 12 112 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6046097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میس 8 فالک 2*75 دیفس میس  2 هتسب 4 هرمن ینزوس  میسرسددع  60 رپمآ مادکرهزا  25و20 زافکت یروتاینیمدیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ناراسخی ) لاچخیروسنس میس  هتسب  10 مادکره 25و35 وشلباک 10 فالک 2*1/5 دیفس

1201000007000447 زاین :  هرامش 
هجراخ روما  ترازو  هدننک :  رازگرب 

هتسب 10 مادکره 25و35 وشلباک 10 فالک 2*1/5 دیفس میس  8 فالک 2*75 دیفس میس  2 هتسب 4 هرمن ینزوس  میسرسددع  60 رپمآ مادکرهزا  25و20 زافکت یروتاینیمدیلک  - 
هقلح 200 زاتمم قرب  بسچددع  5( ناراسخی ) لاچخیروسنس میس 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا رد  لیوحت  ههام  3 یلام هیوست  ساتشراکدیئاتدروم  هدوزفا  شزرا  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1136914811 یتسپ :  دک  هجراخ ،  روما  ترازو  دحتم - للم  نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61153880-021  ، 61153553-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66743149-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاچخی لاچخی روسنس   روسنس میس   میس - - 3535 وو 2525 وشلباک وشلباک -- دیفس دیفس میس   میس -- هرمن هرمن ینزوس   ینزوس میس   میس رسرس   زافکت - - زافکت یروتاینیم   یروتاینیم دیلک   دیلک ناونع : : ناونع 122122

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هردب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6046125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشگنا تراک و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  دیرخ 4 هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091047000017 زاین :  هرامش 

هردب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI یتراجت مان   U Bio-X Pro Lite لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

فیرش متسیس  دیپس  یروانف 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
هردب رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات هب  دیاب  روکذم  یاه  هاگتسد  تسا  رکذب  مزال.تشگنا  تراک و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  دیرخ 4 هب  زاین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دسرب یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانف  نیسدنهم 

6967155361 یتسپ :  دک  تشادهب ،  هکبش  رنهاب  نابایخ  هردب ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5723320-084  ، 5722320-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5722118-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشگنا تشگنا وو   تراک   تراک وو   هرهچ   هرهچ صیخشت   صیخشت روسنس   روسنس هبهب   زهجم   زهجم بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد دیرخ  44 دیرخ هبهب   زاین   زاین ناونع : : ناونع 123123

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  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   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6046180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل رد  هدش  رکذ  تاصخشم  رادقم و  هب   SPONSLER IT400 رتیم وبروت  هب  طوبرم  PICKUP COIL تمسق طقف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ

1101093631004574 زاین :  هرامش 
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

وردوخ ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   CINETIC FILLING هدنزاس عجرم   RHM04GNT لدم نایرج  تعرس  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 
لزید

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ تسیل  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  رادقم و  هب   SPONSLER IT400 رتیم وبروت  هب  طوبرم  PICKUP COIL تمسق طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33548632-077  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسیل6044876 قبط  لسوتف  روتالیسا و  لدبم  دیسا ، دوس و  روسنس  ، O2-CO روسنس ددع  دیرخ 14 
( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ

هحفص 94) روسنس  ( روسنس

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

یترارح6044900 امد  روسنس  روتوم -  وردیه  یدورو  تفش  هعطق  شوب  هحفص 94)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

6045050 - زمرق نودام  یکینورتکلا  مشچ  یا -  هبرقع  راشف  جیگ  لیئوزاگ -  رتلیف  هحفص 62)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6045216( ترکوتشا ) الاک ندوب  کیرباف  طرش  هب  ترکوتشا  روسنس  لول  هحفص 94)دپ  روسنس  ( روسنس

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

یزاگ6045233 یاه  نیبروت   mm 11 زیاس شزرل  روسنس  دربراک  هحفص 94)بورپ  روسنس  ( روسنس

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

لنپ6045410 چپ  دیرخ  توافتم -  هطقن  ود  رد  تبوطر  امد و  نامزمه  یریگ  هزادنا  روسنس  دیرخ 
CAT6 UTP هکبش لباک  دیرخ   - POE 16 PORT

هحفص 36) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

زوسن6045415 ردوپ  هب  هتشغآ  همیس  هس  روسنس  اب   pt100 رتمومرت هحفص 94)دیرخ  روسنس  ( روسنس

نایرج نایرج تعرس   تعرس یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 124124

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

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

6045946( دشاب یم  رظندم  لخاد  تخاس   ) یتسویپ تاصخشم  قباطم   VIBRATION SYSTEM(94 هحفص روسنس  ( روسنس

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

6046016TR-ELECTRONIC GMBH -E242293 C9Uus AWM STYLE هحفص 94)لباک روسنس  ( روسنس

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

روسنس6046097 میس  25و35 - وشلباک - دیفس میس  - هرمن ینزوس  میس  رس  زافکت - یروتاینیم  دیلک 
لاچخی

هحفص 94) روسنس  ( روسنس

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

تشگنا6046125 تراک و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  دیرخ 4 هب  هحفص 94)زاین  روسنس  ( روسنس

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

نایرج6046180 تعرس  یریگ  هزادنا  هحفص 94)روسنس  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

6044932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلارتیمسنرترشرپ  اضاقت 0146035 / هرامش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ 

1101093202000936 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نارگ ژایلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SCHISCHEK یتراجت مان   DBK لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/12/24 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میظنت میظنت لباق   لباق چیئوس   چیئوس رشرپ   رشرپ ناونع : : ناونع 125125
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ییاجر دیهش  هاگورین  ییاجر -  دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RPGM-1017-2038 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/24هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6045093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس سراپ  رکیرب  لپ  دیرخ FEMALE CONNECTION و  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

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6045222 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لودج  ریداقم  ینف و  تاصخشم  قبط  اموگرب  چیئوس  تیمیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001084 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
یبونج هرک  هدنزاس  روشک  فرعم  هنیکس  هدننک  هضرع  عجرم   HANYOUNG یتراجت مان   HY-L804 لدم میظنت  لباق  یکطلغ  مرها  ینیم  چیئوس  تیمیل  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس سراپ   سراپ رکیرب   رکیرب لپلپ   وو     FEMALE CONNECTIONFEMALE CONNECTION  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 126126

اموگرب اموگرب چیئوس   چیئوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 127127
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ینآرق فراعم  مولع و  هاگشناد   :: 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   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( سیس کنیل  ای  وکسیس   ) دنرب  POE هارمه هب   POE گیگ تروپ  ددع  هوالع 2  هب   POE 10-100 تروپ چیئوس 16  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - linksys or cisco

1101092773000034 زاین :  هرامش 
ینآرق فراعم  مولع و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   SW-16/ POE لدم تروپ  هکبش 16  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینآرق مولع  هدکشناد  یبونج -  رهمگرزب  راولب  یاهتنا  نادهاز -  رد  الاک  لیوحت  یلخاد 115 -  یگنهامه 6-05433294765  تهج  سامت  نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نادهاز

3719154436 یتسپ :  دک  میرک ،  نآرق  فراعم  مولع و  هاگشناد  یمثیم - دیهش  نابایخ  دمحا - هدازماما  بنج  دادرخ - راولب 15  مق - مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33294765-054  ، 37604070-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37604056-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045504 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(( سیس سیس کنیل   کنیل ایای   وکسیس   وکسیس  ) ) دنرب دنرب   POEPOE  هارمه هارمه هبهب     POEPOE  گیگ گیگ تروپ   تروپ ددع   ددع   22 هوالع   هوالع هبهب     POE 10 - 100POE 10 - 100 تروپ   تروپ   1616 چیئوس   چیئوس تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع
 - - linksys  linksys  or or c iscocisco

128128

یبوچ یبوچ ردرد   یزلف -  -  یزلف لفق   لفق یزغم   یزغم کیمارس -  -  کیمارس هداس -  -  هداس یشاک   یشاک  -  - PVCPVC  سنج سنج بذاک   بذاک فقس   فقس یچیئوس -  -  یچیئوس راکوت   راکوت لفق   لفق یچوس -  -  یچوس لفق   لفق هریگتسد   هریگتسد ناونع : : ناونع
تلاوت تلاوت هساک   هساک - - 

129129
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.ددرگ رداص  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب  روتکاف  شیپ  امتح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام یرابتعا 3  تخادرپ 

یزردوگ 09123138548 یاقآ  تسیمازلا  یگنهامه 
1101096102001189 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نیلیآ  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نیلیآ  یتراجت  مان  لدم 7062   cm 7 زیاس یموینیمولآ  سنج  یچوس  لفق  هریگتسد  الاک :  مان 

یمیش سراپ  نوتسیترآ 
ددع 9 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ینیدلا ءاهب  یفطصم  دیس  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 1850  یچیئوس  راکوت  لفق  الاک :  مان 

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

یمعز راقواب  یبتجم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   25x95 cm داعبا  PVC سنج بذاک  فقس  الاک :  مان 
ددع 35 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هرهز باعل  یشاک  تینارگ و  یشاک  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  هرهز  یشاک  یتراجت  مان  ییاوقم  نتراک   30x60 cm داعبا هداس  حرط  دیفس  هداس  یشاک  الاک :  مان 

رمشاک
نتراک 135 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
تسرپ ناوج  میهاربا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   LIGHTING لدم یراوید  هنآ  الاک :  مان 

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

نایناریا رهم  یالاک  دیپس  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 5   30x30 cm داعبا  UNI BEIGE حرط فک  کیمارس  الاک :  مان 
نتراک 5 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نایناریا نامتخاس  یامن  نیذآ  هدننک  هضرع  عجرم  هرجنپ  رد و  دربراک   cm 6 زیاس یزلف  لفق  یزغم  الاک :  مان 

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

اناداپسا تینارگ  تشهب  تشه  هدننک  هضرع  عجرم  تنیباک   210x220 cm یبوچ رد  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نالیگ هوک  نابراس  هدننک  هضرع  عجرم   VSP 1303 لدم یکیمارس  یناریا  تلاوت  هساک  الاک :  مان 

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

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
دحاو 59 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6045579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  ینف و  تاصخشم  قبط   rotork مالقا دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001087 زاین :  هرامش 

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

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش ینیمخ  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6046158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه.تسویپ  تاصخشم  قبط   C9200-24T-E لدم وکسیس 9200  چئیوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093298000241 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهش  ینیمخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 9300 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا.ددرگ  تسویپ  یرازگ  تمیق  زا  دعب  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8413616183 یتسپ :  دک  رهش ،  ینیمخ  یزکرم  یرادرهش  سدق - نادیم  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33646101-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33646106-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

WLCA2WLCA2 لدم   لدم هعطق   هعطق چیئوس   چیئوس ورکیم   ورکیم ناونع : : ناونع 130130

C9200 -24T-EC9200 -24T-E  لدم لدم   92009200 وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 131131
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

میظنت6044932 لباق  چیئوس  هحفص 103)رشرپ  چیئوس  ( چیئوس

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

6045050 - زمرق نودام  یکینورتکلا  مشچ  یا -  هبرقع  راشف  جیگ  لیئوزاگ -  رتلیف  هحفص 62)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

چیئوس6045093 سراپ  رکیرب  لپ  هحفص 103)دیرخ FEMALE CONNECTION و  چیئوس  ( چیئوس

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

اموگرب6045222 چیئوس  هحفص 103)تیمیل  چیئوس  ( چیئوس

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

6045229POE هارمه هب   POE گیگ تروپ  ددع  هوالع 2  هب   POE 10-100 تروپ چیئوس 16  تساوخرد 
 - linksys or cisco سیس ) کنیل  ای  وکسیس   ) دنرب

هحفص 103) چیئوس  ( چیئوس

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

6045504 - هداس یشاک   - PVC سنج بذاک  فقس  یچیئوس -  راکوت  لفق  یچوس -  لفق  هریگتسد 
تلاوت هساک  یبوچ -  رد  یزلف -  لفق  یزغم  کیمارس - 

هحفص 103) چیئوس  ( چیئوس

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

6045579WLCA2 لدم هعطق  چیئوس  هحفص 103)ورکیم  چیئوس  ( چیئوس

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

تروپ6045672 لانرتنیا 8  هکبش  اتید  چیئوس  یتعنص -  هکبش  لدبم   - iSCSI لانرتسکا کسید  دراه 
میس یب  هکبش  رتور  -

هحفص 36) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ریگدزد6045839 هتسبرادم و  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  ، هحفص 62)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

چیئوس6046014 نس   G10 رورس گیگ  هحفص 36)مر 64 هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6046158C9200-24T-E لدم وکسیس 9200  چیئوس  هحفص 103)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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هاشنامرک ناتسا  نوخ  لاقتنا  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 09 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ ناگیار  لاسرا  دنبکآ  یتناراگ  یتسویپ  کرادم  قبط  روتینام  نوفورکیم  مک  بو  ناوخ  دکراب  باه  چوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیلوسم ینفدات  زا  سپ  یراکزور  20

1101003246000026 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715663634 یتسپ :  دک  نوخ ،  لاقتنا  یزکرم  نامتخاس  یدهلا  تنب  راولب  یتشهب  دیهش  راولب  - هاشننامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38238829-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38239285-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ تخادرپ ناگیار   ناگیار لاسرا   لاسرا دنبکآ   دنبکآ یتناراگ   یتناراگ یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط روتینام   روتینام نوفورکیم   نوفورکیم مکمک   بوبو   ناوخ   ناوخ دکراب   دکراب باه   باه چوس   چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
نیلوسم نیلوسم ینفدات   ینفدات زازا   سپسپ   یراکزور   یراکزور 2020

132132

کام کام نویماک   نویماک یکدی   یکدی مزاول   مزاول ملق   ملق   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 133133
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کام نویماک  یکدی  مزاول  ملق  دیرخ 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288004554 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روتایدار الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 
رکار دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

زوزگا دلوفینام  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
زوزگا دلوفینام  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

زوزگا دلوفینام  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریغ رد  دریگ ،  تروص  مالقا  یمامت  یارب  هدش و  هئارا  تاحیضوت  تسویپ و  مرف  الاک ،  ینف  هرامش  اضاقت و  حرش  قبط  یلام  ینف / تاداهنشی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32263242-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتناراگ6044728 یتسویپ  کرادم  قبط  روتینام  نوفورکیم  مک  بو  ناوخ  دکراب  باه  چوس  دیرخ 
نیلوسم ینفدات  زا  سپ  یراکزور  تخادرپ 20 ناگیار  لاسرا  دنبکآ 

هحفص 108) چوس  ( چوس

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

کام6045247 نویماک  یکدی  مزاول  ملق  هحفص 108)دیرخ 5  چوس  ( چوس

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

6045504 - هداس یشاک   - PVC سنج بذاک  فقس  یچیئوس -  راکوت  لفق  یچوس -  لفق  هریگتسد 
تلاوت هساک  یبوچ -  رد  یزلف -  لفق  یزغم  کیمارس - 

هحفص 103) چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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یروهمج تسایر  داهن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هبوصنم یسنارفنک  یاه  نفورکیم  متسیس  نامزمه و  همجرت  یریوصت ، یتوص و  یاه  هناماس  یربهار  تامدخ  تازیهجت ، نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاسلج تامسارم و  یرازگرب  نامز  رد  اه و  نلاس  رد 

1101004728000031 زاین :  هرامش 
یروهمج تسایر  داهن  هدننک :  رازگرب 

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

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

.دامن  جرد  روکذم  لودج  رد  ار  تامسارم  لودج  رد  جردنم  لک  تمیق  دحاو و  یاه  تمیق  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناخ یاقآ  یگنهامه 64458990  تهج  سامت  نفلت 

1316843311 یتسپ :  دک  رثوک ،  نامتخاس  یبونج  نیدرورف  روتساپ 12  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64458429-021  ، 64458090-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66463982-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبوصنم هبوصنم یسنارفنک   یسنارفنک یاه   یاه نفورکیم   نفورکیم متسیس   متسیس وو   نامزمه   نامزمه همجرت   همجرت یریوصت ، ، یریوصت وو   یتوص   یتوص یاه   یاه هناماس   هناماس یربهار   یربهار تامدخ   تامدخ تازیهجت ، ، تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
تاسلج تاسلج وو   تامسارم   تامسارم یرازگرب   یرازگرب نامز   نامز ردرد   وو   اهاه   نلاس   نلاس ردرد  

134134
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دجاسم روما  هب  یگدیسر  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044827 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 7  TVD-1040M لدم ابات  یدحاو  کت  یریوصت  نوفیآ  جیکپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 1  TVD1035 لدم ابات  یدحاو  ود  یریوصت  نوفیآ  جیکپ 

1101095308000109 زاین :  هرامش 
دجاسم روما  هب  یگدیسر  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ناسهم یکیرتکلا  عیانص  تکرش  ناسهم  لدم  یتوص  نوفیآ  یشوگ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تساوخرد  همیمض  روتکاف  شیپ  لدم  نیا  اقیقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع دادعت 7  TVD-1040M لدم ابات  یدحاو  کت  یریوصت  نوفیآ  جیکپ 

ددع دادعت 1  TVD1035 لدم ابات  یدحاو  ود  یریوصت  نوفیآ  جیکپ 
.دیئامرف لصاح  سامت  نفلت 09195942008  هرامش  اب  لاوس  هنوگره 

1316713499 یتسپ :  دک  کالپ 5 ،  دراطع  هچوک  شبن  یبونج  هاگشناد  نابایخ  یروهمج  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66499068-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66958996-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت نوفیآ   نوفیآ جیکپ   جیکپ ناونع : : ناونع 135135
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نادمه هقطنم  - ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادمه رهش  یموب  طقف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالقا رتویپماک و 

1101091916000054 زاین :  هرامش 
نادمه هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رهلک همطاف  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  سکوب  رکیپسا  یتراجت  مان   SF-PAB-4-80 HM لدم یتوص  متسیس  وگ  دنلب  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
LG یتراجت مان   L226WT لدم  in 22 زیاس  Wide یرس  LCD روتینام الاک :  مان 

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

یهگرب زورهب  هدننک  هضرع  عجرم   CANON هدنزاس عجرم   DR-2010C لدم هنایار  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هنس شور  نایار  هدننک  هضرع  عجرم  هنس  شور  نایار  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   Hiwa لدم هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریغ رد  ددرگ /  هدافتسا  یلصا  یتناراگ  زا  امتح  دامرف /  لصاح  سامت  یدبع 09303219988  یاقآ  اکرش  سانشراک  اب  امتح  یمادقا  ره  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  سانجا  لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  یلا 45   10 یلام هیوست  دشدهاوخ  / هداد  تدوع  سانجا  تروصنیا 

6515699177 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  تارباخم  تکرش  بنج  یلعوب - هاگمارآ  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38262140-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38262140-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار سیک   سیک رنکسا -  -  رنکسا - -   LCDLCD  روتینام روتینام یتوص -  -  یتوص متسیس   متسیس وگوگ   دنلب   دنلب ناونع : : ناونع 136136

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یتوص  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004635000162 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
رتسام توص  یکینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 1650300025  وکا  وگدنلب  رتویت  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رثا بیترت  هدش  لاسرا  یاه  تمیق  هب  هناماس ،  رد  مرف  جرد  مدع  تروص  رد  هناماس .  رد  نآ  جرد  تسویپ و  مرف  لیمکت.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  رسمار و  رهش  الاک  لیوحت  .دش  دهاوخن  هداد 

1967764111 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  میرم  نابایخ  شبن  الدنام  نوسلن  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24551584-021  ، 24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045418 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  یتوص  متسیس  بصنودیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091416000250 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رکیپسا لو  یتراجت  مان   ST-507 لدم یفقس  یگناخ  وگ  دنلب  الاک :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6615789181 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگشناد  یدرورهس -  نادیم  داشرا -  راولب  جدننس -  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33184422-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33184466-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یتوص   یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 137137

یتوص یتوص متسیس   متسیس بصنودیرخ   بصنودیرخ ناونع : : ناونع 138138

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045879 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  دشا  یم  هیاشم  دک  ناریا  یتوص  متسیس  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091416000251 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رکیپسا نملک  یتراجت  مان   ST-80H لدم یفقس  یگناخ  وگ  دنلب  الاک :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6615789181 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگشناد  یدرورهس -  نادیم  داشرا -  راولب  جدننس -  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33184422-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33184466-087 :: 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

متسیس6044646 نامزمه و  همجرت  یریوصت ، یتوص و  یاه  هناماس  یربهار  تامدخ  تازیهجت ، نیمات 
تاسلج تامسارم و  یرازگرب  نامز  رد  اه و  نلاس  رد  هبوصنم  یسنارفنک  یاه  نفورکیم 

هحفص 110) توص  ( توص

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

یریوصت6044827 نوفیآ  هحفص 110)جیکپ  توص  ( توص

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

هنایار6045100 سیک  رنکسا -  -  LCD روتینام یتوص -  متسیس  وگ  هحفص 110)دنلب  توص  ( توص

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

تسویپ6045288 تسیل  قبط  یتوص  هحفص 110)متسیس  توص  ( توص

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

یتوص6045418 متسیس  هحفص 110)بصنودیرخ  توص  ( توص

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

6045761nvr نیبرود هاگتسد  کی  ددرت -  لرتنک  هاگتسد  کی  سالپ و  یج  نویزیولت 65  هاگتسد  هحفص 62)کی  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتوص6045879 متسیس  بصنو  هحفص 110)دیرخ  توص  ( توص

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

چیئوس6046014 نس   G10 رورس گیگ  هحفص 36)مر 64 هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

یتوص یتوص متسیس   متسیس بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 139139

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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 08 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ تازیهجت  یفیک  لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092640000518 زاین :  هرامش 

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ - زکرم  هدننک :  رازگرب 
انداپسا بط  اوآ  هدننک  هضرع  عجرم  انداپسا  بط  اوآ  هدنزاس  عجرم  دیل  لدم 5   m 2/8 زیاس یتایح  مئالعروتینام   ECG طبار دربراک  راد  تکوس  لباک  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا مرف  لخاد  طیارش  هیلک  دیئامن  یراذگراب  مالعتسا  هدش  لیمکت  مرف  هارمه  هباردوخ  کرادم  هیلک  اه  هدننک  تکرش  تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  09159199566 هرامشاب لاوس  هنوگره  تروصرد  دشاب  یم 

7616913911 یتسپ :  دک  روپ ،  یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هر )  ) ینیمخ ماما  هارگرزب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33223032-034  ، 31328000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33257770-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت یفیک   یفیک لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 140140

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044859 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هئارا تسویپ  کرادم  دانسا و  حرش  هب  یلام  ینف و  داهنشیپ  ًافطل.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  - لرتنک قاتا  یتعنص  یاهروتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع اب 12  ربارب  فیدر   2 .ددرگ

1101097587000237 زاین :  هرامش 
مهن هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

تعنص ارف  نایناریا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   PHILIPS یتراجت مان   in 55 زیاس  55BDL 4050 D لدم  D-Line یرس  LCD یتعنص رگشیامن  الاک :  مان 
داگراساپ

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا و هلاس  شورفزا 5  سپ  تامدخو  ههام  یتناراگ 12 والاک  تیکیفیترس  هئارا.دشابیم  هباشم  دک  ناریا  - لرتنک قاتا  یتعنص  یاهروتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش رکذ  یلام  ینف و  داهنشیپ  رد  ربمان  تراپ  لدم.دشاب و  تفن  ترازو  دات  درومالاکدنرب.دشابیم  هدنشورف  هدهعرب  شزومآ  یزادنا و  هارو  بصن 

7511893651 یتسپ :  دک  مهن ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم.ناگنک  رهشوب - ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31463728-077  ، 31463692-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31463370-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هئارا هئارا تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم وو   دانسا   دانسا حرش   حرش هبهب   یلام   یلام وو   ینف   ینف داهنشیپ   داهنشیپ ًافطل.دشاب   ًافطل.دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- لرتنک لرتنک قاتا   قاتا یتعنص   یتعنص یاهروتینام   یاهروتینام ناونع : : ناونع
ددع ددع   1212 اباب   ربارب   ربارب فیدر   فیدر   22 .ددرگ .ددرگ
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( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045159 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب تسویپ  دادرارق  ینف و  تاصخشم  قبط  یهاگدورف  متسیس  اکوب  رتنیرپ  پیرتسا  یترارح  ذغاک  گرب  رازه  دیرخ 900 داد  رارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکناب همان  تنامض 

1101001010000273 زاین :  هرامش 
( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

TELE PAPER هدنزاس عجرم   mm 90 رادقم ینولیان  هتسب   mm 152 ضرع گنیروتینام  لاتف  هاگتسد  رتنیرپ  دربراک   NST corometrics ذغاک الاک :  مان 
SONOMED یتراجت مان  یزلام  هدنزاس  روشک  نارهت  تمالس  یبط  هدننک  هضرع  عجرم 

هتسب 1 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

و  - ههام یکناب 6 همان  تنامض  اب  تسویپ  دادرارق  ینف و  تاصخشم  قبط  یهاگدورف  رتنیرپ  پیرتسا  یترارح  ذغاک  گرب  رازه  دیرخ 900 داد  رارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشابیم رابنا  فک  لیوحت  - تسیمازلا ینف  یاه  یهاوگ  هدش و  یرازگراب  دادرارق  روتکاف و  شیپ  هیارا  - دیلوت خیرات  تلاصا و  یهاوگ 

1378835185 یتسپ :  دک  ناریا ،  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  راولب  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61022455-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگدورف یهاگدورف متسیس   متسیس اکوب   اکوب رتنیرپ   رتنیرپ پیرتسا   پیرتسا یترارح   یترارح ذغاک   ذغاک گرب   گرب رازه   رازه 900900 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 142142

قبط قبط یلصازاین.تسا   یلصازاین.تسا هباشماهدک   هباشماهدک ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ یاهتسیلرد   یاهتسیلرد جردنمدادعت   جردنمدادعت هبو   هبو تاصخشم   تاصخشم قبط...ورگپاچ   قبط...ورگپاچ ،، روتینام روتینام ،، رتویپماک رتویپماک ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ یاهتسیل   یاهتسیل تاصخشم   تاصخشم
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تسویپ یاهتسیلرد  جردنمدادعت  هبو  تاصخشم  قبط...ورگپاچ  ، روتینام ، رتویپماک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  یاهتسیل  تاصخشم  قبط  یلصازاین.تسا  هباشماهدک  ناریا 

1101090392000041 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-245LN لدم  in 24 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
زیر رتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم  نناک  یتراجت  مان   LIDE 100 لدم تخت  رنکسا  الاک :  مان 

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

نماک رتسگ  نایار  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نناک  یتراجت  مان   LBP-3010 لدم دیفس  هایس و  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   EPSON هدنزاس عجرم   GT-S50 لدم هنایار  رنکسا  الاک :  مان 

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

هنایمرواخ ماقرا  بساحم  هدننک  هضرع  عجرم   Green Magnum plus لدم یزیمور  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نف تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   ADATA یتراجت مان   GB 256 تیفرظ  SSD SX900 2.5 SATAIII لدم هنایار  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

گنوآ تاعالطا  یروآ 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
سیدرپ هنایار  دربهار  هدننک  هضرع  عجرم   GEIL یتراجت مان  لدم 1333   GB 8 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناماسرد  یتناراگ  تدمو  عون  ، تازیهجتریاسواهرتویپماک تاصخشمرکذابروتکاف  شیپامتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نفلتاب یرادا  تاعاسرد  ینف  لاوسدوجو  تروصرد.دشاب  یم  هدنشورفاب...و  لاسرا  یاه  هنیزه  هیلک  .10 کالپ یگنسهوکدهشم 14 : لیوحت لحم 

.دیریگب سامت  05138409132

9175973884 یتسپ :  دک  یگنسهوک 14 ،  یگنسهوک -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38452271-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38420027-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یزاسرهش هار و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045398 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  افطل  تسویپ  تاصخشم  اب  درویبک  سوام و  تس  روتینام و 15  سیک و 20  ددع   10 تساوخرد :  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000004000155 زاین :  هرامش 

یزاسرهش هار و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  زاوها  رتویپماکارف  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان   GREEN PARS EVO لدم هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

زاوها رتویپماکارف  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دوش هجوت  تسویپ  لیاف  تاحیضوت  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88878052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88878051-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباز ناتسرهش  نوماه  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  چنیا  یصیخشت 21  روتینام  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090040000053 زاین :  هرامش 

لباز نوماه   یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   WIDE هدنزاس عجرم   WIDE یتراجت مان   IF2303M لدم  in 21 زیاس لسکیپ  اگم  اب 3  یصیخشت  یکشزپ  روتینام  الاک :  مان 

کینورتکلا سولرپسا  هدننک  هضرع 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
لباز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  چنیا  یصیخشت 21  روتینامدیرخ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9861748816 یتسپ :  دک  نوماه ،  ناتسرامیب  دیهشداینب _  بنج  یبرغ _  ماس  عطاقت  دنمریه _  نابایخ  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32281513-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32281520-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درویبک درویبک وو   سوام   سوام تستس     1515 وو   روتینام   روتینام   2 020 وو   سیک   سیک ددع   ددع   1010 ناونع : : ناونع 144144

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط چنیا   چنیا   2 12 1 یصیخشت   یصیخشت روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 145145
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لقن لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
روشک

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045757 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ود   2K ینحنم چنیا  روتینام 27  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001004000118 زاین :  هرامش 

روشک لقن  لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ددع ود   2K ینحنم چنیا  روتینام 27  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  2 دادعت : 

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

ددع ود   2K ینحنم چنیا  روتینام 27   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1487673486 یتسپ :  دک  یبرغ ،  شرآ  شبن  راشفا  دیرف  یدرگتسد خ  دیهش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22275199-021  ، 22904766-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22262019-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ع)  ) یلع ماما  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093545000124 زاین :  هرامش 

جرک یلع  ماما  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   22P500 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باهذ بایا  ، تسا یمازلاروتکافشیپ  یرازگراب  ، روتکاف لصاوالاک  تفایردزا  سپ  ههام  4 تخادرپزاباب تسویپ  تسیل  قبطرتویپماک  مزاولدیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاوس 09126764120 تباب  سامت  هرامش  ، ددرگیم تدوعرظاندات  مدع  ، تسا هدنشورف  هدهعبرابنا  هب  لیوحتات 

3154686695 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  تلاسر خ  هار  هس  جرک  رهش  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32500123-026  ، 32566864-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32566374-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع ودود     22 KK  ینحنم ینحنم چنیا   چنیا روتینام  2727   روتینام ناونع : : ناونع 146146

رتویپماک رتویپماک مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 147147
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045790 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هباشم دک  ناریا   ) یتناراگ یاراد  ( یتسویپ کرادم  قبط  ) چنیا روتینام 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000398 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-245LN لدم  in 24 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تدوع هدنشورف  دوخ  هنیزه  اب  الاک  تریاغم  تروص  رد.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  هب  الاک  لیوحت  لمح و  هیارک  لاسرا و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشابیم ههام  هس  هیوست  ) .دوش یراذگراب  روتکاف  شیپ  افطل.دش  دهاوخ  هداد 

5147653111 یتسپ :  دک  بسن ،  یلاع  داتسا  ناتسرامیب  مرا  کرهش  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2305910-0413  ، 32305910-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرال اضر  ماما  ناتسرامیب  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045917 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(( هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) یتناراگ یتناراگ یاراد   یاراد (( یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط )) چنیا چنیا روتینام  2424   روتینام ناونع : : ناونع 148148

روتینام  2727 روتینام   MB Giga h410  cpu i3 10 100  ram 8 ddr4 ssd 250  DVD RW LG power green 300  case Green h.wMB Giga h410  cpu i3 10 100  ram 8 ddr4 ssd 250  DVD RW LG power green 300  case Green h.w ناونع : : ناونع
تسا تسا رظن   رظن دمدم     MSiMSi

149149
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MB Giga h410 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
cpu i3 10100
ram 8 ddr4

ssd 250
DVD RW LG

power green 300
case Green h.w

تسا رظن  دم   MSi 27 روتینام
1101090185000061 زاین :  هرامش 

ج)  ) ناتسرال ع   اضر   ماما  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدنزاس  عجرم  ناریدام  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   M2794 لدم  in 27 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

ایرآ گنهرف  اوآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان   Z4 لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت زا  دعب  زور  تخادرپ 20   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431895618 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  ع )  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  نامداد  رتکد  راولب  دیدجرهش  رال  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52248073-071  ، 52242101-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52251020-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناهفصا کی  هبعش  یعامتجا  نیمات   :: 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 23 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6046062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک دک  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093427000003 زاین :  هرامش 

ناهفصا کی  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  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 5 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8163711347 یتسپ :  دک  تفن ،  تکرش  نیزنب  پمپ  یوربور  الاب - عاب  راهچ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36671635-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36671494-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  زکرم  یامیس  ادص و   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6046115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  یتسویپ و  تسیل  قبط  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030086000021 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   L1752S لدم  in 17 زیاس درادناتسا  یرس   LCD روتینام الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاه ناتسا  یاه  مالعتسا  هب   . دیسر 1404/03/26 رس  هب  ازخا 101  هنازخ  قاروا  دانسا  طسوت  روتکاف  غلبم  تخادرپ  یتسویپ و  تسیل  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  هداد  خساپ  نارهت  یقرش و  یبرغ ،  ناجیابرذآ 

5716668173 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  زکرم  امیس  ادص و  رهشلگ 2  مج  ماج  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33451695-044  ، 31916000-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33460427-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام ناونع : : ناونع 150150

inin زیاس  1717   زیاس درادناتسا   درادناتسا یرس   یرس   LCDLCD  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 151151
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تشدورم کینیلک  یلپ   :: 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 13 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6046163 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد تاصخشم  مامت  اب  روتکافشیپ  هئارا  تسویپ .  تسیل  تاصخشم  قبط  یرتویپماک  تازیهجت  دیرخ  تسا .  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا هناماس 

1101091934000051 زاین :  هرامش 
تشدورم کینیلک  یلپ  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 1 دادعت : 

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

تسیمازلا هناماس  رد  تاصخشم  مامت  اب  روتکافشیپ  هئارا  تسویپ .  تسیل  تاصخشم  قبط  یرتویپماک  تازیهجت  دیرخ  تسا .  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7371884184 یتسپ :  دک  نایسراپ ،  کینیلک  یلپ  گنهرف  هب  هدیسرن  یدعس  تشدورم خ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43221324-071  ، 43221325-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43220556-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد تاصخشم   تاصخشم مامت   مامت اباب   روتکافشیپ   روتکافشیپ هئارا   هئارا تسویپ .  .  تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یرتویپماک   یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ تسا .  .  تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا هناماس   هناماس
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ناتسرل هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6046205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

m3 نرما ییوزاب  یلاتیجید  جنسراشف  هاگتسد  4 مالقا //  مامت  اب  کی  حطس  یسناژروا  یتنزرب  هیلوا  یاه  کمک  فیک  تس  3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Omron

1101092130000160 زاین :  هرامش 
ناتسرل هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FIRSTSTAR یتراجت مان   6/5x14/5x25 cm زیاس هقبط  کی  لدم  یتنزرب  هیلوا  یاه  کمک  هبعج  الاک :  مان 
زربلا تراجت  باهش  یناگرزاب 

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

امزآ مانپ  هدننک  هضرع  عجرم  امزآ  مانپ  هدنزاس  عجرم  لدم 9685  راد  روتینام  یلاتیجید  جنسراشف  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

جنسراشف هاگتسد  4 فلتخم //) یاه  هزادنا  رد  یندرگ  لتآ  / جنسامد / یبط یشوگ   / یتسویپ مالقا  فیدر  لماش 18   ) هیلوا یاه  کمک  فیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایدسا 09122139990 سدنهم  یاقآ  دات  دروم  تسا  هدنشورف  هدهع  رب  دابآ  مرخ  تفن  رابنا  ات  لمح  هنیزه  //  m3 Omron نرما ییوزاب  یلاتیجید 

 : یتسپ دک  ناتسرل ،  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش  سرگاز  نیزنب  پمپ  بنج  یتعیرش  نابایخ  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6818643847

33303026-066  ، 33310205-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33310205-066 :: 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

یکشزپ6044583 تازیهجت  یفیک  هحفص 116)لرتنک  روتینام  ( روتینام

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

یتناراگ6044728 یتسویپ  کرادم  قبط  روتینام  نوفورکیم  مک  بو  ناوخ  دکراب  باه  چوس  دیرخ 
نیلوسم ینفدات  زا  سپ  یراکزور  تخادرپ 20 ناگیار  لاسرا  دنبکآ 

هحفص 108) چوس  ( چوس

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

هب6044859 یلام  ینف و  داهنشیپ  ًافطل.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  - لرتنک قاتا  یتعنص  یاهروتینام 
ددع اب 12  ربارب  فیدر   2 .ددرگ هئارا  تسویپ  کرادم  دانسا و  حرش 

هحفص 116) روتینام  ( روتینام

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

رورس6044928 قاتا  تیریدم  گنیروتینام و  هحفص 25)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هنایار6045100 سیک  رنکسا -  -  LCD روتینام یتوص -  متسیس  وگ  هحفص 110)دنلب  توص  ( توص

یسناژروا یسناژروا یتنزرب   یتنزرب هیلوا   هیلوا یاه   یاه کمک   کمک فیک   فیک تستس   33 ناونع : : ناونع 153153
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هاگتسد6045122 چنیا 3  یتعنص 55  روتینام  هاگتسد و  لاناک 9  ردروکر 32  هاگتسد  هحفص 50)دیرخ  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

یهاگدورف6045159 متسیس  اکوب  رتنیرپ  پیرتسا  یترارح  ذغاک  گرب  رازه  هحفص 116)دیرخ 900 روتینام  ( روتینام

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

ناریا6045248 تسویپ  یاهتسیلرد  جردنمدادعت  هبو  تاصخشم  قبط...ورگپاچ  ، روتینام ، رتویپماک
.دشاب یم  تسویپ  یاهتسیل  تاصخشم  قبط  یلصازاین.تسا  هباشماهدک 

هحفص 116) روتینام  ( روتینام

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

درویبک6045398 سوام و  تس  روتینام و 15  سیک و 20  ددع  هحفص 116)10  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6045479 ینف  تاصخشم  قبط  چنیا  یصیخشت 21  روتینام  دیرخ  هحفص 116)تساوخرد  روتینام  ( روتینام

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

ددع6045757 ود   2K ینحنم چنیا  هحفص 116)روتینام 27  روتینام  ( روتینام

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

رتویپماک6045763 هحفص 116)مزاول  روتینام  ( روتینام

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

6045790( هباشم دک  ناریا   ) یتناراگ یاراد  ( یتسویپ کرادم  قبط  ) چنیا هحفص 116)روتینام 24  روتینام  ( روتینام

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

6045917MB Giga h410 cpu i3 10100 ram 8 ddr4 ssd 250 DVD RW LG power green
تسا رظن  دم   MSi 27 روتینام  300 case Green h.w

هحفص 116) روتینام  ( روتینام

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

هحفص 116)روتینام6046062 روتینام  ( روتینام

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

6046115in 17 زیاس درادناتسا  یرس   LCD هحفص 116)روتینام روتینام  ( روتینام

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

هئارا6046163 تسویپ .  تسیل  تاصخشم  قبط  یرتویپماک  تازیهجت  دیرخ  تسا .  هباشم  دکناریا 
تسیمازلا هناماس  رد  تاصخشم  مامت  اب  روتکافشیپ 

هحفص 116) روتینام  ( روتینام

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

یسناژروا6046205 یتنزرب  هیلوا  یاه  کمک  فیک  تس  هحفص 116)3 روتینام  ( روتینام
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   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

6044949NVR هاگتسد هتسبرادم و  نیبرود  هحفص 62)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هاگتسد6045122 چنیا 3  یتعنص 55  روتینام  هاگتسد و  لاناک 9  ردروکر 32  هاگتسد  هحفص 50)دیرخ  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

هتسبرادم6045545 یاه  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 13)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

گنیکراپ6045632 تیریدم  رازفا  مرن  هتسب  هتسبرادم -  هحفص 62)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ریگدزد6045839 هتسبرادم و  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  ، هحفص 62)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسمارآ6045898 هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  هحفص 13)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6045982KI-B65XL60F-TCSLM لدم  KDT هتسبرادم هحفص 62)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6046159KI-B75XLM50F-i50TSL لدم  KDT هتسبرادم هحفص 62)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هباشم6046165 یباختنا  یالاکدک  انمض  ، تسویپ تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  15 دادعت
.دشابیم

هحفص 62) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044565 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1GB یرومم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092134000831 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
1GB یرومم - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  20 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک دات  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  یلا 60  هیوست 45  دشاب -  ربتعم  یتناراگ  یاراد  الاک  دشاب -  یناریا  الاک  دشابن -  هباشم  دک  ناریا  مالس -  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم 

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34524824-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  تراظن  یحارط و  نارواشم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005066000078 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 10  هب  یهگآ  نیلوا  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما تصرف   :: عبنم خیراتعبنم ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رونام ییاتسور ، یناسر  قرب  رباعم ، ییانشور  یزاس ، هنیهب  حالصا و  ثادحا ، هعسوت و  یاه  هژورپ  یارجا  رب  یمک  ینف و  تراظن  یحارط و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(ARC-GIS  ) رازفا مرن  یور  هکبش  یزاس  هدایپ  یناسرزورب و  نینچمه  نامتخاس و  تاسیسات  ینامتخاس و  یرادرب ، هرهب  تافلت ، شهاک  اهردیف ،

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tender.tavanir.org.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

11 GBGB  یرومم یرومم ناونع : : ناونع 154154

قرب قرب رباعم ، ، رباعم ییانشور   ییانشور یزاس ، ، یزاس هنیهب   هنیهب وو   حالصا   حالصا ثادحا ، ، ثادحا وو   هعسوت   هعسوت یاه   یاه هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ربرب   یمک   یمک وو   ینف   ینف تراظن   تراظن وو   یحارط   یحارط یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
یزاس یزاس هدایپ   هدایپ وو   یناسرزورب   یناسرزورب نینچمه   نینچمه وو   نامتخاس   نامتخاس تاسیسات   تاسیسات وو   ینامتخاس   ینامتخاس یرادرب ، ، یرادرب هرهب   هرهب تافلت ، ، تافلت شهاک   شهاک اهردیف ، ، اهردیف رونام   رونام ییاتسور ، ، ییاتسور یناسر   یناسر

(( ARC-GISARC-GIS  ) ) رازفا رازفا مرن   مرن یور   یور هکبش   هکبش

155155

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

60445651GB هحفص 128)یرومم رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

لاسکی6044768 تدم  هب  ورس  قاتا  تاطابترا  هکبش و  تینما  رازفا  مرن  ینابیتشپ  هحفص 17)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6045180 مرن   Update,site audit ماجنا تیعضو  حالصا  هناریگشیپ PM و  یرادهگن  ماجنا 
IFARS و IPM

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

داگراساپ6045252 نامرد  تشادهب و  هکبش  رازفا  تخس  رازفا و  مرن  ینابیتشپ  هحفص 17)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6045260 دادعت  حرش و  قباطم  ملق  سوریو 3  یتنآ  هحفص 17)کارتشا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شیوداپ6045338 سوریو  یتنآ  هحفص 17)تیدپآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرادا6045475 نویساموتا  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هنیهب6045522 حالصا و  ثادحا ، هعسوت و  یاه  هژورپ  یارجا  رب  یمک  ینف و  تراظن  یحارط و  یراذگاو 
، یرادرب هرهب  تافلت ، شهاک  اهردیف ، رونام  ییاتسور ، یناسر  قرب  رباعم ، ییانشور  یزاس ،
رازفا مرن  یور  هکبش  یزاس  هدایپ  یناسرزورب و  نینچمه  نامتخاس و  تاسیسات  ینامتخاس و 

(ARC-GIS)

هحفص 128) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

گنیکراپ6045632 تیریدم  رازفا  مرن  هتسب  هتسبرادم -  هحفص 62)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سوریو6045811 یتنا  تیریدم  یرازفا ، تخس  یرازفا و  مرن  تامدخ  تاعالطا و  یروانف  هحفص 17)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاصخشم6045939 اب  یزرواشک  یصصخت  تاعوضوم  صوصخ  رد  خساپ  شسرپ و  رازفا  مرن  هعسوت 
تسویپ

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6045982KI-B65XL60F-TCSLM لدم  KDT هتسبرادم هحفص 62)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تکرش6045986 یا  هنایار  تازیهجت  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  هحفص 17)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  قبط  هدنزادرپ و ،)...  دربردام ،   : لماش ) یریوصت تراظن  متسیس  تهج  زاین  دروم  یرازفا  تخس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام تخادرپ 4  طیارش  هدش و  تسویپ  تسیل  رادقم  و 

1101007004000253 زاین :  هرامش 
قرب تکرش  هدننک :  رازگرب 

یئاجر هاگپ  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   2011EGT لدم  PC هنایار الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  ار  دوخ  تاداهنشیپ  دنشاب  یم  زاجم  ناگدننک  نیمات  ناگدننک و  دیلوت  .تسا  هدش  باختنا  هنومن  تروص  هب  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  تمیق  داهنشیپ  مرف  لیمکت  .دنیامن  هئارا 

9414991187 یتسپ :  دک  قرب ،  ورین  عیزوت  تکرش  یناقلاط -  نابایخ  یناگرزااب -  نادیم  درونجب -  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31777412-058  ، 31777413-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235134-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یریوصت تراظن   :: 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

تراظن6045067 هناماس  بصن  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
یریوصت

هحفص 13) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هاگدورف6045188 یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 13)لیمکت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6045276 ، دربردام  : لماش ) یریوصت تراظن  متسیس  تهج  زاین  دروم  یرازفا  تخس  تازیهجت  دیرخ 
تخادرپ 4 طیارش  هدش و  تسویپ  تسیل  رادقم  ینف و  تاصخشم  قبط  هدنزادرپ و ،)... 

ههام

هحفص 130) یریوصت  ( یریوصت تراظن   تراظن

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

یریوصت6046001 تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 13)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

ینف ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط وو ،)...  ،)...  هدنزادرپ   هدنزادرپ دربردام ،  ،  دربردام  : : لماش لماش )) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم یرازفا   یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
ههام ههام   44 تخادرپ   تخادرپ طیارش   طیارش وو   هدش   هدش تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل رادقم   رادقم وو  

156156
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا یورین  بآ و  عبانم  هعسوت  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   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6045312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ اب  لانیجروا   EPSON EB - FH52 روتکژرپ وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001083000279 زاین :  هرامش 

ناریا یورین  با و  عبانم  هعسوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
الاب رد  یمالعا  زاین  یلک  حرش  مالعتسا 2318 و  همان 2/1111  قباطم  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 02127823563  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1964913581 یتسپ :  دک  هرامش 3 ،  رادیب ، نابایخ  اقیرفآ ، عطاقت  ، سردم هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27822000-021  ، 22026101-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22026105-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتناراگ6045312 اب  لانیجروا   EPSON EB - FH52 روتکژرپ هحفص 132)وئدیو  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

یتناراگ یتناراگ اباب   لانیجروا   لانیجروا   EPSON EB -  FH52EPSON EB -  FH52 روتکژرپ   روتکژرپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 157157
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044610 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم یتناس  یتسد 178*178  یفقس  روتکژورپ  وئدیو  شیامن  هدرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092866000103 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
یشزومآ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SCOPE یتراجت مان   178x178 cm زیاس یفقس  روتکژورپ  وئدیو  شیامن  هدرپ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتم  یتناس  یتسد 178*178  یفقس  روتکژورپ  وئدیو  شیامن  هدرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یناخ یسوم  سامت 09125442901  نفلت 

 : یتسپ دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یهاگشنادداهج  نامزاس  زیربت -  هاگشناد  زیربت -  یقرش -  ناجیابرذآ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5166616471

33341245-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33342565-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رتم6044610 یتناس  یتسد 178*178  یفقس  روتکژورپ  وئدیو  شیامن  هحفص 133)هدرپ  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  " " 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

تاصخشم6045327 قبط  هطوبرم  هیاپ  یتعنص و 17  سپیلیف  چنیا   49 رگشیامن ددع  تساوخرد 15 
تسویپ لیاف 

هحفص 50) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

رتم رتم یتناس   یتناس   178178 ** 178178 یتسد   یتسد یفقس   یفقس روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو شیامن   شیامن هدرپ   هدرپ ناونع : : ناونع 158158

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 " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

ینامتخاس6044779 یقرب  هرکرک  یاهمتسیستخاس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 57) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یقرب6044802 هرکرک  بصن  یاهمتسیسهژورپ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 57) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

6044980 ( هرجنپ برد و  یقرب  هرکرک   ) پالور بصن  یاهمتسیسدیرخ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 57) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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