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

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 8  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 16

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   177,460هکس , 000177,460 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما373,330373,330رالد تاراما مهرد   ,103مهرد 170103, 170

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   181هکس , 080 , 000181 , 080 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   260رالد ,800260 سیئوس800, سیئوس کنارف   409,900409,900کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 12هکس 1 , 000 , 00012 1 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   281رالد , 100281 , ناتسبرع100 ناتسبرع لایر   10لایر 1 , 23010 1 , 230

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 91هکس , 000 , 00091 , 000 , وروی000 ژورن403,030403,030وروی ژورن نورک   ,39,00039نورک 000

رایع رایع   1818 یالط   16یالط ,555,00016 سیلگنا555,000, سیلگنا دنوپ   470دنوپ ,290470 نپاژ290, نپاژ نینی   دصکی   281دصکی ,450281 ,450

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
((3333))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 131131 ))

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

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

زا 129 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 20  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 9  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 32

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 37

( یهگآ دادعت 26  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 41

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 54

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 54

( یهگآ دادعت 11  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 57

( یهگآ دادعت 10  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 65

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) paging  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

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

( یهگآ دادعت 4  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) 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 12  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیتاموتا یاهبرد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( یهگآ دادعت 15  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( 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 4  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

( یهگآ دادعت 4  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

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

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

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

( یهگآ دادعت 16  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

( یهگآ دادعت 11  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

( یهگآ دادعت 6  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

( یهگآ دادعت 16  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 115

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 127

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 15  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 127

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 129

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 129

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژورپ وئدیو   " 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  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسا ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نالیگ

نالیگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004379000055 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6046313 :: هرازه هرازه :: 1401/10/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا )  سوریو (  یتنآ  تنیالک  هخسن  سنسیال   9000 دیرخ هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نالیگ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

 ( یناریا سوریو (  یتنآ  تنیالک  هخسن  سنسیال   9000 دیرخ هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم 

15:00 تعاس : 1402/01/13 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نالیگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  رتفد  راتسرپ -  نابایخ  تشر -   ، 4193833697 یتسپ :  دک  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه تنیالک   تنیالک سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیرخ   دیرخ هصقانم   هصقانم یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 11

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

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

2001093676000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6046933 :: هرازه هرازه :: 1401/10/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرارق ) سیون  شیپ  رد  هدش  دیق  تامدخ  حرش  ربارب   ) یرتویپماک یاه  متسیسو  هکبش  ینابیتشپ   ، تاعالطا یروانف  یاه  هژورپ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  راوزبس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

راوزبس  یزکرم  یرادرهش  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
35,250,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,762,500,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هناخریبد لیوحت  داهنشیپ  لاسرا  تلهم  نایاپ  ات  یکیزیف  تروصب  ار  هصقانم  رد  تکرش  یکناب  همانتنامض  لصا  تسیابیم  ناگدننک  تکرش  نیمضت :  تاحیضوت 

دنیامن  یرادرهش 
14:00 تعاس : 1401/10/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزکرم یرادرهش   - یلامش رارسا  نابایخ   ، 9613873114 یتسپ :  دک  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یناگمه  لقن  لمح و  یاهنامزاس  هیداحتا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001099782000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:30هرامش تعاس :   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:30عبنم تعاس :   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6047603 :: هرازه هرازه :: 1401/10/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف  تاصخشم  ربارب  رتنس  اتید  تازیهجت  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روشک  یناگمه  لقن  لمح و  یاهنامزاس  هیداحتا  هدننک :  رازگرب 

وضع یاهیرادرهش  یمومع  لقن  لمح و  ناگوان  یزاسون  هعسوت و  ینابیتشپ ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
روشک یاه  وردوخ  ینف  هنیاعم  ییارجا  روما  تیریدم 
روشک  ییوردوخ  ضراوع  ییارجا  روما  تیریدم 

40,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   4,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
16:30 تعاس : 1402/01/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 23 یقرش  ناخرقاب  نارهت   ، 1419647654 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتویپماک یرتویپماک یاه   یاه متسیسو   متسیسو هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ  ، ، تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف یاه   یاه هژورپ   هژورپ ماجنا   ماجنا هصقانم   هصقانم دیدجت   دیدجت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 22

رتنس رتنس اتید   اتید تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ 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 129 ھحفص 6 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

001-40-00806-31 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nisoc.ir :: عبنم :: 1401/11/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048049 :: هرازه هرازه :: 1401/11/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاچرس لنپ  لرتنک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001092288000970 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-40-001 یاضاقت هرامش  هب  یهاچرس  لنپ  لرتنک  ملق  دیرخ 5   0131320080640001DT2 هرامش هلحرم ی  ود  یمومع  هصقانم  تهج  یفیک  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 31-32-00806

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاچرس یهاچرس لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 44

یهاچرس یهاچرس لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک ملق   ملق   55 دیرخ   دیرخ 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 129 ھحفص 7 
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092288000969 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-40-001 یاضاقت هرامش  هب  یهاچرس  لنپ  لرتنک  ملق  دیرخ 5   0131320080440001DT2 هرامش هلحرم ی  ود  یمومع  هصقانم  تهج  یفیک  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 31-32-00804

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یرادرهش  هب  هتسباو  نارهت  کیفارت  لرتنک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

18-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

trafficcontrol.tehran.ir :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 16   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات طبترم و  زاین  دروم  تایلمع  رگید  نارهت و  رهش  یبرغ  هنهپ  رد  ریذپ  همانرب  دنمشوه و  ییامنهار  یاه  غارچ  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاین دروم  تاعطق  تازیهجت و  هیلک 

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   6/500/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هیاپ 5 لقادح  ای  یربارت  هار و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  ای  ورین  هتشر  هیاپ 5  لقادح  ای  هتشر  هیاپ 5  لقادح  هب  طوبرم  یراکنامیپ  تیحالص  زارحا  ربتعم  یهاوگ  هئارا 

هتشر  هبتر 2  لقادح  ای  یتعنص  نویساموتا  یاهمتسیس  هتشر  هبتر 2  لقادح 
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   500/000 دیرخ : 

تاصقانم نویسیمک  هناخریبد  هقبط 8  هلال  یتاقبط  گنیکراپ  هلال  کراپ  یلامش  علض  یوربور  یمطاف  رتکد  دیهش  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

ای 89186030 :: 89189و 88972891  نفلت :: trafficcontrol.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یهاچرس یهاچرس لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک ملق   ملق   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

ریذپ ریذپ همانرب   همانرب وو   دنمشوه   دنمشوه ییامنهار   ییامنهار یاه   یاه غارچ   غارچ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 129 ھحفص 8 
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هاشنامرک ناتسا  بعش  روما  هرادا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003185000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6046941 :: هرازه هرازه :: 1401/10/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالسا هاشنامرک و  یاهرهش  رد  هاشنامرک  ناتسا  یلم  کناب  بختنم  یاهدحاو  رد  راکدوخ  همین  راکدوخ و  قیرح ) افطا   ) ناشن شتآ  متسیس  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.برغ  دابآ 

هاشنامرک  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
راکدوخ ناشن  شتآ  یاه  متسیس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 4,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1401/11/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یلم کناب  بعش  روما  هرادا  یدازآ ، نادیم  هاشنامرک ،  ، 6713777789 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یمومع ناوخارف  هصقانم  دیدجت  یهگآ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

MM/04/1400 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6047592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( Fire Fighting Diesel Engine Pump(Vertical تس دیرخ 1 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر درایلیم  دروآرب 46 

لایر نیمضت 2.300.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

0211456 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.iets.mporg.ir www.shana.irنفلت تیاسبو تیاسبو
IOTCO.IR

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کناب کناب بختنم   بختنم نکاما   نکاما زازا   یدادعت   یدادعت راکدوخ   راکدوخ ناشن   ناشن شتآ   شتآ تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، لمح لمح ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 88

(( Fire Fighting Diesel Engine Pump(VerticalFire Fighting Diesel Engine Pump(Vertical تستس   11 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  بعش  روما  هرادا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003185000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش ات  خروم 1401/9/23  تعاس 12  زا   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رتخاب  :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048123 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/10/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

کناب راکدوخ  ناشن  شتآ  متسیس  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوخ یاهدحاو  زا  یدادعت  راکدوخ  ناشن  شتآ  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  لمح  هیهت 

لایر غلبم 1.000.000.000  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

روما هرادا  نامتخاس  موس  هقبط  رد  عقاو  هاشنامرک  ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  کالما  نامتخاس و  یربهار  هورگ  لیوحت   :: سردآ سردآ
هورگ موس  هقبط  هاشنامرک ،  ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  یدازآ  نادیم  هاشنامرک ،  ب و ج: فلا ، یاهتکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  یهاگآ 

کالما نامتخاس و  یربهار 

یلخاد 4 سامت 1456   38231292 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناهفصا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

rrk.ir :: عبنم هبنشودعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هخروم

6046478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا رهش  تخاسریز  تاطابترا  زکارم  هب  ناهفصا  یرادرهش  هداد  زکرم  لاصتا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یدقن هجو  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر   750.000.000 هصقانم : رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تسارح دحاو  ناهفصا ، یرادرهش  اواف  نامزاس  هدیپس ، تسب  نب  یادتبا  هناخ ، هنیئآ  راولب  ناهفصا ، لیوحت :  :: سردآ سردآ

:: نفلت :: isfahan.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کناب کناب راکدوخ   راکدوخ ناشن   ناشن شتآ   شتآ متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1010

تخاسریز تخاسریز تاطابترا   تاطابترا زکارم   زکارم هبهب   هداد   هداد زکرم   زکرم لاصتا   لاصتا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 111 1
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nisoc.ir :: عبنم :: 1401/10/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6046922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IT هکبش تازیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001092134000128 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6046978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش  تازیهجت  رورس و  دیرخ   30018 هرامش 01-011 - هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن  یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

شیالاپ تکرش  ،255 هرامش ، یلامش یارسشناد  شبن  ، هوکبآ نابایخ  ، دهشم  ، 9184675371 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
: تاصقانم نویسیمک  ربامن  -051-37285045 تاصقانم : نویسیمک  -051-37288016 تاصقانم : نویسیمک  ریبد  - 9184675371 یتسپ دک  داژن – یمشاهدیهشزاگ 

051-37285024

:: 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

ITIT هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 1212

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت وو   رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313
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تاعالطا یروانف  شرتسگ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095060000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6048025 :: هرازه هرازه :: 1401/10/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاس  کی  نیالنآ  سنسیال  هارمه  هب   Forti Web600E هاگتسد ود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاعالطا  یروانف  شرتسگ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

تاعالطا یروانف  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

دیق و نودب  تشگرب و  لباقریغ  تکرش ، نیمضت  ناونعهب  ار  لایر ) نویلیم  دصهن  ) لایر غلبم 900,000,000  هب  هصقانم  رد  تکرش  همانتنامض  نیمضت :  تاحیضوت 
زکرم مان  هب  یلخاد و  یاهکناب  زا  یکی  طسوت  هک  رگید  ههام  تدم 3  کی  یارب  رازگ  هصقانم  تساوخرد  هب  انب  دیدمت  لباق  هام و  هیلوا 3  رابتعا  تدم  اب  طرش 

یارجا نامز  دنیامن - هئارا  ررقم  نامز  رد  یکیزیف  تروصهب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  یراذگراب  رب  هوالع  ار  دشاب  هدش  رداص  تاعالطا  یروانف  شرتسگ 
هدشن  لیوجت  تازیهجت  دصرد  همیرج 2  نازیم  یمیوقت - زور  هژورپ 60 

18:00 تعاس : 1401/12/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 65 هشیدنا  یدرورهس و  نیب  یتشهب  رتکد  نابایخ  نارهت   ، 1559615713 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: س/103/1401 یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تاعاس  رد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

wa.tci.ir :: عبنم یلاعبنم زا 1401/9/26  داهنشیپ  تلهم   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048144 :: هرازه هرازه :: 1401/10/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباک ریغ  حلاصم  نیمات  اب  هیمورا  یرون  ربیف  هعسوت  یشکلباک  یرافح و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یزکرم هبعش  تلم  کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 100.000  دانسا  تفایرد  لایر -  نیمضت 234.627.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 532 مجنپ  هقبط  یزکرم  نامتخاس  شترا  راولب  هیمورا  سردآ  هب  تاکرادت  ینابیتشپ و  تیریدم  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

WAFWAF  تازیهجت تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1414

یرون یرون ربیف   ربیف هعسوت   هعسوت یشکلباک   یشکلباک وو   یرافح   یرافح ناونع : : ناونع 1515
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

پ.س.آ تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

یرهشمه  :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  یرادا  تعاس  نایاپ  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048191 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TELEGARTNER دنرب اب  دوخ  یاه  هژورپ  زا  یکی  یرون  ربیف  هکبش  تخاس  ریز  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، نیمات ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 16 روپسابع  دیهش  نابایخ  رصعیلو - نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاعالطا6046933 یروانف  یاه  هژورپ  ماجنا  هصقانم  دیدجت  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
یرتویپماک یاه  متسیسو  هکبش  ینابیتشپ  ،

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رتنس6047603 اتید  تازیهجت  بصن  هحفص 5)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسا یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لمح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم داهنشیپ 1402/1/17عبنم رابتعا   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6046560 :: هرازه هرازه :: 1401/10/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  لیمکت  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 76.631.360.000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یرون یرون ربیف   ربیف  ) ) هکبش هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ، ، لمح نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 1616

یظافحتسا یظافحتسا هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم لیمکت   لیمکت یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1717

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   ، نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش تیاغل  خروم 1401/9/20  تعاس 8   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مهافت  :: عبنم تعاس 14عبنم ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048067 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/10/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک  نارهت -  هار  دازا  یلامش  دناب  رد  سیدرف  لپ  رذگریز  هژورپ  لیردنه  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 22.529.865.100 

هام هس  رابتعا  تدم 

یربارت هار و  هبتر 5  لقادح  لایر -  نیمضت 1.126.493.255   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رهاط هداز  ماما  بنج  نیوزق -  جرک -  هار  دازا  جرک -   :: سردآ سردآ

1456  - 02634184000 :: نفلت :: www.setadiran.ir - www.bazresi.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت 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

2001005410000032 :: 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

6048082 :: هرازه هرازه :: 1401/10/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت  رهش  حطس  یبرغ  یقرش -  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  یبرغ  یقرش -  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   10,800,000,000 نیمضت :  غلبم 

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

کیفارت لقن و  لمح و  نامزاس  یدقن - هچوک  یناقلاط –  عطاقت  هب  هدیسرن  یتعیرش –  نابایخ   ، 1563673819 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لپلپ رذگریز   رذگریز هژورپ   هژورپ لیردنه   لیردنه تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1818

یاههارگرزب یاههارگرزب ردرد   یماظتنا   یماظتنا وو   یرابخا   یرابخا ریسم ، ، ریسم تیاده   تیاده یاهولبات   یاهولبات وو   لکد   لکد عاونا   عاونا بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یحارط ، ، یحارط یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
نارهت نارهت رهش   رهش حطس   حطس یبرغ   یبرغ یقرش -  -  یقرش

1919

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

لوا تبون  مود  پاچ  یمومع  هصقانم  یهگآ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  هس  زور  حبص  تعاس 8  زا   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 30/09/1401 هبنشراهچ  زور  تعاس 12  ات   22/09/1401

babolcity.ir :: عبنم خرومعبنم هبنشراهچ  زور  تعاس 12  زا   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تلهم نیرخآ  خروم 10/10/1401  - هبنش  زور  تعاس 12  تیاغل   30/09/1401

.دشاب یم  خروم 10/10/1401  هبنش  زور  تعاس 12  داهنشیپ  لیوحت 

6048138 :: هرازه هرازه زوردکدک   خیرات 11/10/1401  رد  هدیسر  تاکاپ  ییاشگزاب   - 1401/10/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
.دشاب یم  تعاس 12  سار  هبنشکی 

 : دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  یقوقحو  یقیقح  صاخشا  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  یلک  طیارش  تاصخشم و  اب  ار  ریز  هژورپ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ارجا 45 تدم  لایر  - دروآرب 16/119/958/477  یدیحوت -  دیهش  نادیم  ینامیلس و  دیهش  نادیم  لصافدح  یتعیرش ،  راولب  هدرن  بصن  یزیمآ و  گنر  تخاس ، 

زور

لایر  هدرپس 806/000/000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلم کناب  دزن  باسح 0105707039007  هب  غلبم  نیمه  هب  یزیراو  شیف 

:: سردآ سردآ

011- 35156225 :: نفلت :: http://www.babolcity.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریذپ6048146 همانرب  دنمشوه و  ییامنهار  یاه  غارچ  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  هحفص 7)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

راولب راولب هدرن   هدرن بصن   بصن وو   یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر تخاس ،  ،  تخاس ناونع : : ناونع 2020

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

ناروگنا یور  برس و  عمتجم  یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناجنز - 

ناجنز ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001020007000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048033 :: هرازه هرازه :: 1401/10/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبایزرا همان  نآ  هدام 11  دانتسا  هب  دراد  رظن  رد  ناریا  یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش  زا  یگدنیامن  هب  ناروگنا  یور  برس و  یندعم  عمتجم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیرط زا  رضاح و  دانسا  دافم  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  ار  ناروگنا  یور  برس و  یندعم  عمتجم  دنمشوه  ددرت  لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  نیمأت ، یفیک 

.دیامن  راذگاو  طیارش  دجاو  یقوقح  صاخشا  هب  هچراپکی )  ) یفیک یبایزرا  اب  مأوت  یا  ¬ هلحرم کی  یمومع  هصقانم  ناوخارف  یرازگرب 
ناجنز  ناروگنا  یور  برس و  عمتجم  یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناروگنا یور  برس و  یندعم  عمتجم  دنمشوه  ددرت  لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  نیمأت ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   677,700,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیمضت ناونع  هب  لایر  ( رازه دصتفه  نویلیم و  تفه  داتفه و  دصشش و  غلبم 677.700.000( لداعم  دیاب  هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش  نیمضت :  تاحیضوت 

برس و یندعم  عمتجم   » عفن هب  رگید  هام  هس  ات  دیدمت  لباق  ههام و  هس  رابتعا  اب  ربتعم  یکناب  همان  ¬ تنامض تروص  هب  راک ) عاجرا  دنیآرف  ) هصقانم رد  تکرش 
هناماس رد  همانتنامض  ریوصت  یراذگراب  داتس و  هناماس  رد  هطوبرم  تاعالطا  جرد  نمض  هیهت و  ناریا » یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش  یگدنیامن  هب  ناروگنا  یور 

رامش  جرد  تکاپ و  رهم  کال و  زا  سپ  هداد و  رارق  فلا )  ) تکاپ لخاد  رد  ار  همانتنامض  یپک  لصا و  روبزم ،
10:00 تعاس : 1402/01/13 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناروگنا یور  برس و  یندعم  عمتجم  باکت - هداج  رتمولیک 25  یدند - رهش  ناجنز -  ، 4547151599 یتسپ :  دک  ناشنهام ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یندعم یندعم عمتجم   عمتجم دنمشوه   دنمشوه ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمأت ، ، نیمأت ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

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

شنیرفآ  :: عبنم تعاس 15:30عبنم  - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6046518 :: هرازه هرازه تعاس 8:00دکدک    - 1401/10/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم تاموزلم  تازیهجت و  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/750/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزکرم نامتخاس  یرادا -  کرهش  یناقلاط -  نادیم  زارتالاب  یلامش -  یناقلاط  راولب   :: سردآ سردآ

02634197656 :: 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

زربلا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090407000203 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6046994 :: هرازه هرازه :: 1401/10/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم  تاموزلم  تازیهجت و  هتسبرادم و  نیبرود  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هطوبرم تاموزلم  تازیهجت و  هتسبرادم و  نیبرود  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 300,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,750,000,000 نیمضت :  غلبم 

15:30 تعاس : 1401/11/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادا کرهش  یناقلاط -  نادیم  زا  رتالاب  جرک -   ، 3149779453 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطوبرم هطوبرم تاموزلم   تاموزلم وو   تازیهجت   تازیهجت هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

هطوبرم هطوبرم تاموزلم   تاموزلم وو   تازیهجت   تازیهجت وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2323

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

2001093202000059 :: 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

6047601 :: هرازه هرازه :: 1401/10/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش یاه ) هطوحم  زا  یکی  هعسوت  کینورتکلا ( تظافح  هناماس  تازیهجت  بصن  دیرخ و  یبایزرا  اب  نامزمه  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس 1401  رد  دنلبدیب  زاگ  شیالاپ 

دنلبدیب  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تفن  تعنص  یتظافح  تازیهجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

13,000,000,000 یلام :  دروآرب 

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

.دشاب  یم  یمازلا  یعامتجا  نیمات  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

اهناتسمارآ تیریدم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001096398000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048083 :: هرازه هرازه :: 1401/10/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجریس  ناتسمارآ  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجریس  یرادرهش  اهناتسمارآ  تیریدم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ناجریس  ناتسمارآ  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
14,697,810,000 یلام :  دروآرب 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   735,000,000 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1402/01/13 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسمارآ 034-42340521 نامزاس  .ینامزاس  عمتجم  این  یدنز  دیهش  راولب  ناجریس   ، 7814757331 یتسپ :  دک  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

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   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

shana.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048148 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود  هاگشیالاپ  کینورتکلا  تظافح  هناماس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  134/180/725/788 دروارب :

لایر  18/869/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مود هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب -   :: سردآ سردآ

3955 , 07731312951 :: نفلت :: www.setadiran.ir- www.spgc.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

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6046363 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

parswafو parsgateUTM یاه هاگتسد  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  یاقترا  یناسر و  زورب  ینف ، ینابیتشپ  یرادهگن ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000005000200 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  داتس  هناماس  یور  تکرش  رهم  هب  روهمم  یاضما و  نیبحاص  یمامت  طسوت  تسیاب  یم  تادنتسم  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88114005-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88429279-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 2626

parswafparswafوو   parsgateUTMparsgateUTM  یاه یاه هاگتسد   هاگتسد یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس یاقترا   یاقترا وو   یناسر   یناسر زورب   زورب ینف ، ، ینف ینابیتشپ   ینابیتشپ یرادهگن ، ، یرادهگن ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرد تشادهب و  یزکرم  ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6046758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  تخاس  ریزو  هکبش  تامدخ  رواشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000288000029 زاین :  هرامش 

نامرد تشادهب و  یزکرم    ناتسا  یکشزپ   مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تیریدم هب  طوبرم  یاهرواشم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 09181617201 اب  لاوس  ای  ماهبا  تروصرد  ربتعم - تیحالص  یاراد  تسویپ - ینف  تاصخشم  قبط  تخاس  ریزو  هکبش  تامدخ  رواشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  یعیبر  سدنهم 

3819693345 یتسپ :  دک  یدهلا ،  ملع  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33136055-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33133147-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشر یزاسوراد  هدکشناد   :: 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   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6046950 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسابع 09118884464 نسحم  زادرپراک  نالیگ -  یزاسوراد  هدکشناد  تاعالطا  یروانف  روما  یمجح  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094003000010 زاین :  هرامش 

تشر یزاسوراد  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یزاسوراد ،  هدکشناد  نالیگ  - یکشزپ  مولع  یهاگشناد  عمتجم  ناوارس - ، نموف نابوتا  ناکال - هداج  یاهتنا  تشر - تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4194173774 یتسپ : 

33486424-013  ، 33486477-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33486475-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاس تخاس ریزو   ریزو هکبش   هکبش تامدخ   تامدخ رواشم   رواشم ناونع : : ناونع 2828

هدکشناد هدکشناد تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف روما   روما یمجح   یمجح یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2929

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6047141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا دروم  هک 10 تسویپ  تسیل  قبط  یرتویپماک  تازیهجت  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005300000011 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  نیزجرد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

رهش یدهم  رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا دروم  هک 10 تسویپ  تسیل  قبط  یرتویپماک  تازیهجت  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3563113479 یتسپ :  دک  نیزجرد ،  یرادرهش   - نیزجرد رهش   - رهشیدهم رهش ،  یدهم  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33684777-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33684666-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایگنهرف هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6047146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییات و50 لوسنک 2000  ود  اب   altimate هخسن شیوداپ  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092161000014 زاین :  هرامش 

نایگنهرف هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناسمد یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  شیوداپ  یتراجت  مان  یا  هقلح  یکینسالپ 1  باق  هلاس  کی  رابتعا  تدم  سوریو  یتنآ  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هنایار
هتسب 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نایگنهرف ،  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  کالپ 5  ملعم  تیبرت  هچوک  یدازحرف  دیهش  نابایخ  برغ  کرهش  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1998963341

87751000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88698595-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتویپماک یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3030

5050 وو ییات   ییات   20002000 لوسنک   لوسنک ودود   اباب     altimatealtimate هخسن   هخسن شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6047286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نما یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1   Corporate-AM هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زادرپ نما  یرازفا  مرن  هدنزاس  عجرم  زادرپ 

1101099226000031 زاین :  هرامش 
نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  تکرش  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 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازفا مرن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1   Corporate-AM هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  دشابیم  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تکرش هب  سوریو  ینتا  لیوحتو  بصن  زا  دعب  تخادرپ  ربراک  دادعت 550  زادرپ  نما  یرازفا  مرن  هدنزاس  عجرم  زادرپ  نما 

1457813481 یتسپ :  دک  الپ ک6 ،  وگتسار  یعراز  دیهش  یلامش  شوخ  یدازا  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64015426-021  ، 64015000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66943093-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت هقطنم 6  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6047320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نما نما یرازفا   یرازفا مرن   مرن هدننک   هدننک هضرع   هضرع عجرم   عجرم یددع   یددع   11 هتسب   هتسب   Corporate-AMCorporate-AM  هخسن هخسن شیوداپ   شیوداپ ینامزاس   ینامزاس سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع
زادرپ زادرپ نما   نما یرازفا   یرازفا مرن   مرن هدنزاس   هدنزاس عجرم   عجرم زادرپ   زادرپ

3232

دزمتسد دزمتسد وو   قوقح   قوقح   CDCD  رازفا رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب یروتاینیم -  -  یروتاینیم   BB زاف   زاف زویف  33   زویف دیلک   دیلک میس -  -  میس یبیب   لالا   ساسا   یدید   یایا   مدوم   مدوم  -  - HDMI  1 .4VHDMI  1 .4V  لباک لباک ناونع : : ناونع
گالپ گالپ تست   تست لانیمرت   لانیمرت کولب   کولب ینهآ -  -  ینهآ یکراپ   یکراپ غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ  - - یکیرتکلا یکیرتکلا روتکاتنک   روتکاتنک -- یلنسرپ یلنسرپ

3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.دامرفب هعلاطم  ار  همیمض  یتسویپ  تسیل  امتح  هدوب و  هباشم  سانجا  تامدخ و  ییانشور - مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094594000071 زاین :  هرامش 

زیربت شش  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140030 لدم  m 3 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140200 لدم  m 20 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140150 لدم  m 15 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 130 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140100 لدم  m 10 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
ریوصت هنایار  دالوف  هدننک  هضرع  عجرم   TENDA یتراجت مان   W548D لدم میس  یب  لا  سا  ید  یا  مدوم  الاک :  مان 

هاگتسد 300 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

زربلا یکیرتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   A 16 نایرج تدش  دنارگل  حرط  یروتاینیم   B زاف زویف 3  دیلک  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
متسیس ناراکمه  رشان  یا  هقلح  ییاوقم 1  شکور  اب  یکیتسالپ  هبعج  یلنسرپ  دزمتسد  قوقح و   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

ظافح سراپ  یکیرتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   PARS FANAL یتراجت مان   DSL 63-11 لدم یکیرتکلا  روتکاتنک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
ایرآ رهم  طوبه  هدننک  هضرع  عجرم  امه  یتراجت  مان  امه 6061  لدم  ینهآ  یکراپ  غارچ  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

نف نایمه  هدننک  هضرع  عجرم  نف  نایمه  یتراجت  مان   HRTP01 لدم گالپ  تست  لانیمرت  کولب  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرفب هعلاطم  ار  همیمض  یتسویپ  تسیل  امتح  هدوب و  هباشم  سانجا  تامدخ و  ییانشور - مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5184945391 یتسپ :  دک  زیربت ،  هقطنم 6  یرادرهش  نامتخاس  رگراک -  نادیم  وتنس -  هداج  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2864570-041  ، 32864570-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32862657-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6047346 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دکناریا  .تسویپ  لیاف  قباطم  تنیوپ  سسکا  سلریاو و  مالقا  نیمأت  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004578 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ینسح روصنم   ADSL W422G لدم  Mb 16-4 لاقتنا تعرس   wireless router هنایار مدوم  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

یریما داوج  هدننک  هضرع  عجرم   HUAWEI یتراجت مان   LEOSIPV69300 لدم سنسیال  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
ایرآ نویاپ  هدننک  هضرع  عجرم   WILINK یتراجت مان   HSPA-23.5X-D لدم زیون  دض  سلریاو  شید  نتنآ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هئارا  هراق  تالف  تفن  تکرش  رابنا  زاریش  رد  الاک  لیوحت  لحم  هب  هجوت  اب  الاک  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  الاک  تلاصا  دات  لیوحت و  زا  سپ  زور  یلا 60  کی  تخادرپ 

.دامن مادقا  دک  ناریا  تبث  هب  تبسن  دک  ناریا  دوجو  مدع  تروص  رد  .دشاب  یمن  دات  دروم  هباشم  دک  ناریا 

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32302694-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنسیال سنسیال رازفا   رازفا مرن   مرن تراک   تراک تنیوپ -  -  تنیوپ سسکا   سسکا وو   سلریاو   سلریاو مالقا   مالقا نیمأت   نیمأت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3434
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( هر  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6047397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  RFP قباطم ماما  دادما  هتیمک  دانسا  تیریدم  متسیس  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005003000214 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  اهتکرش  هموزر  قباوس و  تاصخشم ،  هئارا  (: 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقهیب یاقا  هرامش 02123902237  اب  یگنهامه  تهج  (: 2

1391715117 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  رتفد   - یرگشل دیهش  هارگرزب  یادتبا  - یدازآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23902052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44694078-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ   RFPRFP  قباطم قباطم ماما   ماما دادما   دادما هتیمک   هتیمک دانسا   دانسا تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 3535
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دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب

نارهت 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

6047537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدنهم ینف  سانشراک  یراک  هامودات  کی  هیوستدشابیم  یمازلاروتکاف  شیپ  هیارادامرف  تقد  تسویپ  لیاف  هب  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یروفراک عورش   09354558769 یضیف

1101090345000209 زاین :  هرامش 
یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هنزور شیدنا  هداد  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  زودنیو  تحت  هخسن  هنزور  تیاس  بو  یحارط  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09354558769 یضیف سدنهم  ینف  سانشراک  یراک  هامودات  کی  هیوستدشابیم  یمازلاروتکاف  شیپ  هیارادامرف  تقد  تسویپ  لیاف  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یروفراک عورش 

 : یتسپ دک  هاگشناد ،  داتس  - یناقلاط ناتسرامیب  بنج  - یبارعا دیهش  -خ  وجشناد راولب  - کجنلو - نارمچدیهش هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1983963113

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زودنیو زودنیو تحت   تحت هخسن   هخسن هنزور   هنزور تیاس   تیاس بوبو   یحارط   یحارط رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3636
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یر 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 15 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6047693 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوریو یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030620000016 زاین :  هرامش 

یر 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 : 

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

دشاب یم  ههام  تخادرپ 2 هزاب 1000- سوریو  یتنآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناتسرهش ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  هداز  یضاق  دیهش  یرهطم خ  دیهش  کرهش  رهشنایک  دابآ  تلود  موس  هداج  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1851716378

33602062-021  ، 33887274-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33884398-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 3737
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یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6047793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس هریخذ  تازیهجت  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001038000132 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دیهاوخن  هداد  تکرش  هصقانم  رد  تادنتسم  هئارا  مدع  تروصرد.تسا  یمازلا  هناماس  رد  لماک  تروصب  تسویپ  یتساوخرد  تادنتسم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم بلس  امش  زا  ضارتعا  هنوگره  قح  و 

86712183  : یرهاط یاقآ  هطوبرم  سانشراک  86712123 و  یرورسم : مناخ   86712155: یعیفر یاقآ  سامت  هرامش 

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

86712155-021  ، 86710000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6047825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ قاروا  نکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000247 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

هگرب 4600000 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هگرب  رب 4.600.000  غلاب  عومجم  رد  هگرب و  لماش 20  هدنورپ  ره  طسوتم  روط  هب  هدنورپ  رب 230.000  غلاب  یکشزپ  قاروا  نکسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه 23923167 نفلت 

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاس زاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

یکشزپ یکشزپ قاروا   قاروا نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 3939
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روشک یمادختسا  یرادا 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   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6047832 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد یروآ  عمج  نامدوپ /  یارب  یمومع  شخب  یناسنا  عبانم  تیریدم  عماج  هناماس  دیلوت  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004285000064 زاین :  هرامش 

روشک یمادختسا  یرادا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

دصرد 100 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تسویپ  هب  تامازلا  طیارش و  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1576613913 یتسپ :  دک  کالپ 44 و 46 ،  باتناهج ، نابایخ  حتفم ، هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم ، دیهش  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85350-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85353000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یمادختسا  یرادا 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   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6047835 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیزگراک مکح  هبساحم  نامدوپ /  یمومع  شخب  یناسنا  عبانم  تیریدم  عماج  هناماس  دیلوت  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004285000063 زاین :  هرامش 

روشک یمادختسا  یرادا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

دصرد 100 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تسویپ  هب  تامازلا  طیارش و  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1576613913 یتسپ :  دک  کالپ 44 و 46 ،  باتناهج ، نابایخ  حتفم ، هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم ، دیهش  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85350-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85353000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداد هداد یروآ   یروآ عمج   عمج نامدوپ /  /  نامدوپ یارب   یارب یمومع   یمومع شخب   شخب یناسنا   یناسنا عبانم   عبانم تیریدم   تیریدم عماج   عماج هناماس   هناماس دیلوت   دیلوت وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 4040

یناسنا یناسنا عبانم   عبانم تیریدم   تیریدم عماج   عماج هناماس   هناماس دیلوت   دیلوت وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک یمادختسا  یرادا 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   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6047836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بو رب  ینتبم  / bpms رازفا مرن  هخسن  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004285000062 زاین :  هرامش 

روشک یمادختسا  یرادا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

دصرد 100 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تسویپ  هب  تامازلا  طیارش و  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1576613913 یتسپ :  دک  کالپ 44 و 46 ،  باتناهج ، نابایخ  حتفم ، هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم ، دیهش  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85350-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85353000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بوبو ربرب   ینتبم   ینتبم / / bpmsbpms رازفا   رازفا مرن   مرن هخسن   هخسن کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242

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

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

زا 129 ھحفص 30 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8qux9je6euxfw?user=37505&ntc=6047836
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6047836?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا رامآ  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 16 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048173 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

kaspersky total security for business هخسن هربراک ) هاجنپ  دصشش و   ) kaspersky سوریو یتنآ  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  قبط 

1101003013000122 زاین :  هرامش 
ناریا راما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Core هخسن  Kaspersky Endpoint Security for Business سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  کیتامروفنا  یاروشو  اتفا  زوجم  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هعلاطم  تیمق  داهنشیپ  لمعلاروتسد 

.ددرگ هعلاطم  امتح  ینف  تامدخ  حرش 

1414663111 یتسپ :  دک  اریا ن ،  رامآ  زکرم  یریعم -  یهر  نابایخ  یمطاف  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88965070-021  ، 85100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88961400-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

kaspersky total security for bus inesskaspersky total security for bus iness هخسن   هخسن هربراک ) ) هربراک هاجنپ   هاجنپ وو   دصشش   دصشش  ) ) kasperskykaspersky سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط

4343
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نارهت هاگشناد  یسایس  مولع  قوقح و  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6048199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیاس بو  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ هعلاطم  یتسویپ  کرادم 

1201095069000059 زاین :  هرامش 
نارهت هاگشناد  یسایس  مولع  قوقح و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
تراپ  1 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  امتح  یمسر  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  یمسر  روتکاف  هئارا 

.ددرگ هعلاطم  امتح  تسویپ 

1417614411 یتسپ :  دک  یسایس ،  مولع  قوقح و  هدکشناد  - نارهت هاگشناد  یزکرم  سیدرپ  - رذآ نابایخ 16  - بالقنا نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61112551-021  ، 61112524-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66494987-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6047300- دزمتسد قوقح و  رازفا  مرن  هتسب  راکور  - میسقت  هبعج  - قرب ظفاحم  یطابترا - هکبش  لباک 
لاقتنا متسیس  ویدار  کنیس - چیوس  دیارپ  - وردوخ  زوزگا  ریگادص  دربراک  لب  یسکلف  هلول 

هکبش تکوس  هتسب -  رادم  نیبرود  یتارباخم - 

هحفص 65) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتیجید6047749 یریوصت  تراظن  یاه  هناماس  هحفص 65)ینابیتشپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تیاس تیاس بوبو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 4444
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مالیا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6046659 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریخبت هچضوح  ددع  تخاس 4  الاک و  یزکرمرابنا  رد   HSE دنامسپ تیریدم  نامتخاس  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091836000100 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/10/06 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931634191 یتسپ :  دک  مالیا ،  ناتسا  زاگ  تکرش  یراکریمعتراولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32235824-084  ، 32235800-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235824-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

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

52458136 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/09/30هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/09/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6046887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریخبت ریخبت هچضوح   هچضوح ددع   ددع   44 تخاس   تخاس وو   الاک   الاک یزکرمرابنا   یزکرمرابنا ردرد     HSEHSE  دنامسپ دنامسپ تیریدم   تیریدم نامتخاس   نامتخاس هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 4545

یفقس یفقس لیقثرج   لیقثرج یتسد   یتسد لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 4646

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

6047061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب اکیرمآ  روشک  تخاس   ( -- لباک ددع  ود  روتکناک و  ددع  ود   ) تاقحلم هارمه  هب   PCI رگ اتید ال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091262000024 زاین :  هرامش 
ناجریس یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هیاراپ یزادرپ  هداد  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم   THEODOR FRIEDRICHS یتراجت مان  لدم 1022  یلاتیجید  رگال  اتید  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

 - دوش همیمض  هدوزفا  شزرا  یهاوگ   - دوشیم ماجنا  یلام  لاور  سانش و  راک  دات  زا  دعب  تخادرپ   - دشابیم یتعنص  هاگشناد  برد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگ  راب  روتکاف  شیپ 

7813733385 یتسپ :  دک  تفاب ،  هداج  یادتبا  ناجریس -  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41522020-034  ، 42336901-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42336900-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6047216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاجن قیاق  یربوان  کمک  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005188 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نورج نمیا  ناکس  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   KODEN یتراجت مان   MDC-921 لدم لباک  اب  هارمه  یربوان  کمک  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 37 دادعت : 

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

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ لاسرا  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  یلام  ینف و  داهنشیپ 

ددرگ یم  لاطبا  تسویپ  دقاف  تاداهنشیپ 

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

83764988-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( لباک لباک ددع   ددع ودود   وو   روتکناک   روتکناک ددع   ددع ودود    ) ) تاقحلم تاقحلم هارمه   هارمه هبهب     PCIPCI رگرگ   الال   اتید   اتید ناونع : : ناونع 4747

تاجن تاجن قیاق   قیاق یربوان   یربوان کمک   کمک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4848

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6047313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  دراگ  رورس  زاین  دروم  یالاک  تسا .  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092367000005 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  رد  نادنملاس  بط  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   SHINKAWA ELECTRIC هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   VM-7 گنیروتینام متسیس  امد  لوژام  الاک :  مان 

سراپ دنیآرف  نیسکا 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  الاک  هدننک  نیمات  اب  لمح  هیارک   . تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  دراگ  رورس  زاین  دروم  یالاک  تسا .  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7177856817 یتسپ :  دک  نادنملاس ،  بط  زکرم  تفن - تکرش  رابنا  یوربور  ریبک -  ریما  راولب  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38303784-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38254250-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یا  هقطنم  قرب  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 16 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6047885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دانسا  قبط  لیوحت  طیارش  هارمه  هب  لاقتنا  یاه  تسپ  نویساموتا  یکدی  مزاول  لمح  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001008000317 زاین :  هرامش 

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

یتعنص دحاو  1 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا هدنهد  داهنشیپ  تکرش  کرادم  مالعتسا و  دانسا  تمیق و  داهنشیپ  مرف  تسویپ  دانسا  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1981969961 یتسپ :  دک  قرب ،  یادهش  راولب  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22123315-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دراگ دراگ رورس   رورس ناونع : : ناونع 4949

لاقتنا لاقتنا یاه   یاه تسپ   تسپ نویساموتا   نویساموتا یکدی   یکدی مزاول   مزاول لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050

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

6047925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قباطم   SPEED MONITOR مالقا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001093 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
سراپ ایما  هدننک  هضرع  عجرم   SPEED MONITOR یتراجت مان  لدم 96.040610.110  یکیرتکلا  تعرس  گنیروتینام  الاک :  مان 

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 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

جرک یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: 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 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

6048165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ترا هاچ  یریگ  هزادنا  نک و  عطق  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یتسویپ  کرادم  حرش  هب  ینف  تاصخشم 

1101097823000037 زاین :  هرامش 
جرک یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  هدننک :  رازگرب 

هاچ زیهجت  کقاتا و  تخاس  سیورس :  مان 
هزورپ 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3157813361 یتسپ :  دک  نهآ ،  بوذ  راولب  - درادناتسا نادیم  -- جرک ناتسرهش  - زربلا ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32804443-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32804443-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیرتکلا یکیرتکلا تعرس   تعرس گنیروتینام   گنیروتینام ناونع : : ناونع 5151

ترا ترا هاچ   هاچ یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا وو   نکنک   عطق   عطق تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  بالضاف  بآ و  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 19 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یرتم هلت  نامرکرهش (  عیزوت  هکبش  هاچ و  یلرتنک  یاهولبات  یزادنا  هار  بصن و  رب  تراظن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005963000338 زاین :  هرامش 

نامرک بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یکیناکم تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

یقرب تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف کی  اهنت  بلاق  ردار  مالعتسا  طیارش  مرف  رد  جردنم  کرادم  یتسیاب  داتس ، هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  هئارا  نامز  رد  ناگدنهد  داهنشیپ  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب رابتعا  یاراد  هراومه  نآ  نایاپ  ات  دادرارق  دقع  ماگنه  زا  دیاب  ءاصقنا  خیرات  یاراد  کرادم.دنیامن  یراذگراب  هدش  پیز   PDF

7616839796 یتسپ :  دک  نامرک ،  بالضاف  با و  تکرش  هواس  راولب  شبن  نمهب  راولب 22  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33224111-034  ، 33222960-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220929-034 :: 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  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

عیزوت عیزوت هکبش   هکبش وو   هاچ   هاچ یلرتنک   یلرتنک یاهولبات   یاهولبات یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ربرب   تراظن   تراظن ناونع : : ناونع 5353

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6046760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SOCKET & PLUG تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005186 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   Scame Sistemi Srl هدنزاس عجرم   S81-CCT1 لدم قیرح  مالعا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  دربراک  هعطق  روتکناک  الاک :  مان 
ددع 36 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83764988-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: 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

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

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

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

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

6046803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/09/18 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مئامض رد  تسویپ  گولاتاک  ینف و  تاصخشم  هارمهب   tyco کرام قیرح  افطا  یتساوخرد  مالقا  ناونع : 

14012420 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/19 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا رگشیامن   رگشیامن لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ دربراک   دربراک هعطق   هعطق روتکناک   روتکناک ---- SOCKET & PLUGSOCKET & PLUG ناونع : : ناونع 5454

مئامض مئامض ردرد   تسویپ   تسویپ گولاتاک   گولاتاک وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم هارمهب   هارمهب   tycotyco  کرام کرام قیرح   قیرح افطا   افطا یتساوخرد   یتساوخرد مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 5555

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

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

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

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

6046838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/19 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط  tyco دنرب یناشن  شتا  مالقا  متیا   11 ناونع : 

14012883 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/24 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مهدزاود 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   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6047536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاضاقت 0000251 هرامش   - Beam Smoke Detector تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000393 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   CQR هدنزاس عجرم   SPC-ET Beam Detector لدم دود  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا  یاه  هناماس 
ددع 3 دادعت : 

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

 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ددرگ / .  هعلاطم  تقد  اب  رادیرخ  طیارش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: 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

تسویپ تسویپ مئامض   مئامض قبط   قبط tycotyco  دنرب دنرب یناشن   یناشن شتا   شتا مالقا   مالقا متیا   متیا   1 11 1 ناونع : : ناونع 5656

دود دود مالعا   مالعا دربراک   دربراک یناشن   یناشن شتآ   شتآ روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6047669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

gas detection تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هعلاطم  تسویپ.دشاب  یم  هباشم  دکناریا 

1101092625000667 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 

FIRE AND GAS DETECTION یتراجت مان   FP-14 لدم  IP42 تظافح هجرد   A 3 نایرج تدش   V 230 ژاتلو یکیرتکلا  تازیهجت  راکدوخ  قرب  ولبات  الاک :  مان 
ایاپ یژرنا  لیدبت  هدننک  هضرع  عجرم   SYSTEM

ددع 8 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

هرانک لحاس  دیلوت  ایوپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   SST یتراجت مان   GAS DETECTOR لدم زاگ  تشن  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

gas detection central :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هعلاطم  تسویپ.دشاب  یم  هباشم  دکناریا 

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

31665084-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: 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

دوش دوش هعلاطم   هعلاطم تسویپ.دشاب   تسویپ.دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا   gas  detectiongas detection ناونع : : ناونع 5858

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6047854 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دود روسنس  تاحیضوت (  ریواصت و  قباطم  قیرح  مالعا  روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000637 زاین :  هرامش 

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

ددع 11 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم ریواصت  قباطم   OC05 1320 B04 لدم  FARE قیرح مالعا  روتکتد  ددرگ .  تبث  تایلام  نودب  ددع و  تهج 1  تمیق  تسا .  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعیفش 75358219 تسا .  یمازلا  لیوحت  نامز  الاک و  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  یراذگراب  ای  لاسرا  تسا .  دات 

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  2626   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

100/01/1480831 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

cm.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6046322 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درکرهش هیرظنم   ftth حرط یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 5959

ftthftth حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6060
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مشق نوخرس و  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6046413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

OSN500 متسیس یزادنا  هارو  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092521000293 زاین :  هرامش 

مشق نوخرس و  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا رایس  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   OPTIX OSN یتراجت مان   OSN3500 لدم  SDH یتارباخم یرون  لاقتنا  متسیس  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  ینف و  تاصخشم  یداهنشیپ ، یالاک  هنومن  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ جرد  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  باستحا  نودب  یداهنشیپ  تمیق 

دشاب روتکاف  عومجم  هدش  هئارا  تمیق 
تسویپ قباطم  یتساوخردرادقم 

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

32192248-076  ، 33669930-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33669922-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

OSN500OSN500 متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ناونع : : ناونع 6161
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ناریا ییاضف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6046445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریواصت اب  قباطم  ربتعم  یتناراگ  اب  لباک  ددع  هارمه 4  هب   ( usb یب (  سا  وی   FJ-4UK لدم لیپ  تن  تروپ  راهچ  چیوس   KVM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف 

1101004068000253 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP214EL لدم تروپ  هکبش 4   KVM چیئوس الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات طقف  - ددرگ یم  فذح  هدننک  نیمات  تروصنیا  ریغ  رد  یراذگراب  تسویپ  هب  روتکاف  شیپ   - دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  الاک  - هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تاصخشم  اب  قباطم  الاک  - یراک زور  یدقن 7  هیوست   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  - دنشاب یم  تمیق  هئارا  هب  زاجم  جرک  نارهت و  ناگدننک 

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

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یرادرهش  تاطابتراو  تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

136-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tmicto.tehran.ir :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6046467 :: هرازه هرازه زوردکدک   رثکادح 10  مالعتسا  هدنرب  نعت  اهداهنشیپ و  یسررب  تلهم   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
لیطعت مایا  باستحا  نودب  تاکاپ  تفایرد  خیرات  زا 

ربیف لوژام  جیئوس 3850 و  لوژام  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.تسا راتخم  تاداهنشیپ  هیلک  ای  کی  لوبق  ای  در  رد  نامزاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  نامزاس  طسوت  هدش  یرادیرخ  تازیهجت  لقن  لمح و  هنیزه 

:: سردآ سردآ

84169410 یفجن : یاقآ  ینف  ریغ  84169296 و  یناضمر : یاقآ  ینف   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

84312128 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( usbusb یبیب (  (  ساسا   ویوی     FJ-4UKFJ-4UK  لدم لدم لیپ   لیپ تنتن   تروپ   تروپ راهچ   راهچ چیوس   چیوس   KVMKVM ناونع : : ناونع 6262

ربیف ربیف لوژام   لوژام وو     38503850 چیئوس   چیئوس لوژام   لوژام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6363

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

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

100/01/1480383 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

cm.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6046479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( لانیمرت یالاب   ) درکرهش یاه  یکرهش  اپ  هلحم   ftth حرط یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

cm.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6046500 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فرک تیاس  ات  فرک  ریسم  یرونربیف  حالصا  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ftthftth حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6464

فرک فرک تیاس   تیاس اتات   فرک   فرک ریسم   ریسم یرونربیف   یرونربیف حالصا   حالصا حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6565

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6046678 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  مرا  نامتخاس  رد  نفلت  قرب و  تنرتنیا و  هکبش LAN و  یزاس  هدایپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001289 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نتشاد تروص  رد  دوش .  یراذگراب  هناماس  رد  اددجم  ندومن  روهمم  لیمکت و  زا  سپ  دشاب ،  یم  تسویپ  لیاف  اب  قباطم  اقیقد  زاین  یلک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دامن لصاح  سامت  نفلت 07132138296  هرامش  اب  لاوس 

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32138296-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

mt26-0020648 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6046960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگورین 2  هارمه  نفلت  هدننک  تیوقت  تهج  نتنآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکینورتکلا یتارباخم و  لیاسو  الاک  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نفلت نفلت وو   قرب   قرب وو   تنرتنیا   تنرتنیا وو     LANLAN  هکبش هکبش یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ناونع : : ناونع 6666

22 هاگورین   هاگورین هارمه   هارمه نفلت   نفلت هدننک   هدننک تیوقت   تیوقت تهج   تهج نتنآ   نتنآ ناونع : : ناونع 6767
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جونف ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6047323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، هکبش تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093779000072 زاین :  هرامش 

جونف ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  SHENZHEN هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   LF445 لدم  cm 45 قمع  45x60x20 cm زیاس هزیناولاگ  سنج  ینیس  اب  هارمه  تینوی  کر 4  الاک :  مان 

اکدر ریوصت  نمیا  هدننک  هضرع 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
تاعالطا یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   D-LINK یتراجت مان   DES-1026G-E لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

گنوآ
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
یاه هکبش  نارواشم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   D-Link هدنزاس عجرم   D-Link یتراجت مان   ATENA لدم تروپ  هکبش 24   KVM چیئوس الاک :  مان 

کشم یرتویپماک 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
قرش هناماس  راهب  هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   1100AH لدم هنایار  هکبش  هکبش  رتور  الاک :  مان 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9946117499 یتسپ :  دک  جونف ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  - ناکشزپ نابایخ  - جونف رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37182770-054  ، 37184004-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37182114-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش هکبش   هکبش رتور   رتور تروپ - - تروپ هکبش  2424   هکبش   KVMKVM  چیئوس چیئوس هنایار - - هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس هزیناولاگ -  -  هزیناولاگ سنج   سنج ینیس   ینیس اباب   هارمه   هارمه تینوی   تینوی   44 کرکر   ناونع : : ناونع
هنایار هنایار

6868
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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 09 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6047395 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 (... یتسویپ رادقم  تاصخشم و  قبط  هکبش (  تحت  نفلت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004585 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایرآ ناب  هداد  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO IP VIDEO PHONE یتراجت مان   7985G لدم هکبش  تحت   IP نفلت الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 (... یتسویپ رادقم  تاصخشم و  قبط  هکبش (  تحت  نفلت   :: 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6047539 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ یصوصخ  طیارش  قباطم  یرون  ربیف  لوژام  هاگتسد  جنپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000437 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هکبش مایت  هدننک  هضرع  عجرم   UNICOM یتراجت مان  هکبش   UC-PNL-I-48 لدم یرونربیف  تروپ  ات 48  ینابیتشپ  اب  لوژام  نودب  دنمشوه  لنپ  چپ  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ تروص  نیا  ریغ  رد  دنشاب و  یم  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  زیلانآ و  یراذگراب  هب  مزلم  ناگدننک  تکرش  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  یسررب 

9816843138 یتسپ :  دک  هاگشناد 37 و 39 ،  نیب  هاگشناد  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31137321-054  ، 31137000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تحت   تحت   IPIP نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 6969

یرون یرون ربیف   ربیف لوژام   لوژام هاگتسد   هاگتسد جنپ   جنپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7070
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هاشنامرک ادهش  ناتسرامیب   :: 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

6047737 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب  Voip هکبش تحت  یاه  نفلت  زا  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090142000171 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

تکرش تیاغل 1402/08/30 - خیرات 1401/09/01 زا  لاسکی  دادرارق  تدم  ادهش -  ناتسرامیب  تیلاعف  ماجنا  لحم  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  هب  طیارش  ریاس   - دشاب رتویپماک  یفنص  ماظن  وضع  دیاب  هدننک  تکرش  دشاب -  صوصخ  نیا  رد  مزال  زوجم  یاراد  دیاب  هدننک 

6714663154 یتسپ :  دک  ادهش ،  ناتسرامیب  شترا  هاگرارق  یوربور  یتشهب - دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38379661-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38379661-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب   VoipVoip هکبش   هکبش تحت   تحت یاه   یاه نفلت   نفلت زازا   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 7171

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

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

زا 129 ھحفص 48 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/um44wd9fqq29r?user=37505&ntc=6047737
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6047737?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6047763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنیوپ سسکا  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001038000144 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
.دشاب یم  تسویپ  هب  تاصخشم  - 

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

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

دش دیهاوخن  هداد  تکرش  هصقانم  رد  تادنتسم  هئارا  مدع  تروصرد.تسا  یمازلا  هناماس  رد  لماک  تروصب  تسویپ  یتساوخرد  تادنتسم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم بلس  امش  زا  ضارتعا  هنوگره  قح  و 

86712183  : یرهاط یاقآ  هطوبرم  سانشراک  86712123 و  یرورسم : مناخ   86712155: یعیفر یاقآ  سامت  هرامش 

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

86712155-021  ، 86710000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنیوپ تنیوپ سسکا   سسکا دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 7272
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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

6048057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دیسر 1404/03/26 رس  هب  ازخا 101  هنازخ  قاروا  دانسا  طسوت  روتکاف  غلبم  تخادرپ  یتسویپ و  تسیل  قبط  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030086000017 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  هنایار  میمص  هدنزاس  عجرم  میمص  یتراجت  مان   SRM-655 لدم لبود  رواپ  اب   U 3 کر باس  الاک :  مان 

ددع 3 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لبود لبود رواپ   رواپ اباب     U 3U 3  کرکر باس   باس ناونع : : ناونع 7373
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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

6048090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  تامدخ  الاک و  ملق   26 لباک و ...  کنارت   . ردل بصن  یمیدق  تسپ  یروآ  عمج  یدنب  لصفم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001597000270 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یمتسر لابقا  هدننک  هضرع  عجرم  بوناد  یتراجت  مان   100x50 cm زیاس  T322 لدم  PVC سنج کنارت  لاناک  یهار  هس  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ماجنا زا  سپ  هام  رثکادح 3  تخادرپ 

زاوها لیوجت  لحم  تسویپ .  تاصخشم  قباطم 
تسا دودرم  هدش  هئارا  تمیق  ، تاصخشم روتکاف و  ندوبن  همیمض  تروص  رد 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  تاروسک  هیلک 

6134813956 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  بآ و  نامزاس  یزکرم  نامتخاس  ناتسلگ  هداج  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337001-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331001-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6048160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ...  ... وو لباک   لباک کنارت   کنارت  . . ردل ردل بصن   بصن یمیدق   یمیدق تسپ   تسپ یروآ   یروآ عمج   عمج یدنب   یدنب لصفم   لصفم ناونع : : ناونع 7474

چیئوس چیئوس یطخ -  -  یطخ رتمویسناتپ   رتمویسناتپ جنسراشف -  -  جنسراشف یزاگ -  -  یزاگ نیبروت   نیبروت لوا   لوا فیدر   فیدر دربراک   دربراک کرحتم   کرحتم هرپ   هرپ بآبآ -  -  نایرج   نایرج تعرس   تعرس یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع
KVMKVM

7575
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تسویپ هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا  .دنشاب  یم  یاضاقت 0132317  اب  قباطم   TURBINE FLOW MITER ASSY تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم 

1101093985007343 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

FLOW-TRONIC هدنزاس عجرم   FLOW-TRONIC یتراجت مان   PELICAN لدم لباترپ  یسیطانغمورتکلا  بآ  نایرج  تعرس  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 
رهم جنس  بآ  هدننک  هضرع  عجرم  کیژلب  هدنزاس  روشک 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

تالآ نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   TURBINE CASTING هدنزاس عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   V94.2 لدم یزاگ  نیبروت  لوا  فیدر  دربراک  کرحتم  هرپ  الاک :  مان 
نیبروتورا راود 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

ینودعس هدازیلع  هیمس  هدننک  هضرع  عجرم  تیال  رپوس  یتراجت  مان   W 4 ناوت  T4 CABINET COMPLETE 4W 2700 یتنیباک ریز  غارچ  الاک :  مان 
هلعش 10 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
METROLOG A هدنزاس عجرم   METROLOG یتراجت مان   CGM5-HT Quartz crystal memory gauge لدم زاگ  تفن و  تعنص  جنسراشف  الاک :  مان 

رک لیگ  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   SERCEL BUSINESS UNIT
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
ناشخرد رازبا  لگ  هدننک  هضرع  عجرم   STA GAUGE یتراجت مان   bar 4 راشف  SGB4 لدم تاعیام  جنسراشف  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نویساموتا یناگرزاب و  هدننک  هضرع  عجرم   LINEAR POSITION TRANSDUCER یتراجت مان   TMI-0700-004-423-203 لدم یطخ  رتمویسناتپ  الاک :  مان 
نایدیشر یتعنص 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زلف هدننک  هضرع  عجرم   iRACK Powered by TIAM یتراجت مان   TCD-S08i لدم  IP لوژام بصن  تیلباق  اب   Slave تروپ عون 8   KVM چیئوس الاک :  مان 
داپ کینورتکلا 
ددع 10 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادابآ یدرونایرد  ردانب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6048176 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  رانکدنورا  هدبئوچ و  نادابآ و  ردانب   ICS متسیس یرازفا  مرن  یتخاسریز و  ءاقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001396000075 زاین :  هرامش 

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

یسمش هام  4 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ هب  رانکدنورا  هدبئوچ و  نادابآ و  ردانب   ICS متسیس یرازفا  مرن  یتخاسریز و  ءاقترا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

53244419-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یاه6046363 هاگتسد  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  یاقترا  یناسر و  زورب  ینف ، ینابیتشپ  یرادهگن ،
parswafو parsgateUTM

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تخاس6046758 ریزو  هکبش  تامدخ  هحفص 19)رواشم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6047300- دزمتسد قوقح و  رازفا  مرن  هتسب  راکور  - میسقت  هبعج  - قرب ظفاحم  یطابترا - هکبش  لباک 
لاقتنا متسیس  ویدار  کنیس - چیوس  دیارپ  - وردوخ  زوزگا  ریگادص  دربراک  لب  یسکلف  هلول 

هکبش تکوس  هتسب -  رادم  نیبرود  یتارباخم - 

هحفص 65) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

مرن6047320 هتسب  یروتاینیم -   B زاف زویف 3  دیلک  میس -  یب  لا  سا  ید  یا  مدوم   - HDMI 1.4V لباک
کولب ینهآ -  یکراپ  غارچ  هیاپ   - یکیرتکلا روتکاتنک  - یلنسرپ دزمتسد  قوقح و   CD رازفا

گالپ تست  لانیمرت 

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنسیال6047346 رازفا  مرن  تراک  تنیوپ -  سسکا  سلریاو و  مالقا  نیمأت  هحفص 19)هیهت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لرتنک6047356 سسکا  اب  هارمه  زیمت  قاتا  رد  ود  کالرتنیا  یاهمتسیسمتسیس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 57) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

ICSICS متسیس   متسیس یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یتخاسریز   یتخاسریز ءاقترا   ءاقترا ناونع : : ناونع 7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

زودنیو6047537 تحت  هخسن  هنزور  تیاس  بو  یحارط  رازفا  مرن  هحفص 19)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6048173kaspersky هخسن هربراک ) هاجنپ  دصشش و   ) kaspersky سوریو یتنآ  سنسیال  دیرخ 
تسویپ تاصخشم  قبط   total security for business

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تیاس6048199 بو  هحفص 19)یحارط  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

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

52456621 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/09/28هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/09/28عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6047215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

D49XMN لدم یتعنصرگشیامن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتعنصرگشیامن یتعنصرگشیامن ناونع : : ناونع 7777

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

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

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

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

6046821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/30 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ سکع  تاعالطا و  قبط  ) یکیفارت یا  هبرگ  مشچ  روتکلفر  ناونع : 

14013556 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/20 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6046843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تسیل  قبط  اههار  ( یشک  طخ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003205000075 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916976951 یتسپ :  دک  داژنکاپ ،  راولب  رنهاب -  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7244418-0353  ، 37245256-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37246160-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت یایا   هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ روتکلفر   روتکلفر ناونع : : ناونع 7878

اههار اههار یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک هاگدورف  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   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6047282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ . رادیرخ  طیارش  گرب  کی  ینف و  تاصخشم  گرب  دادرارق و 6  ساسا  رب  ینفد  دنب  هار  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001413000010 زاین :  هرامش 
هاشنامرک هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتسویپ . رادیرخ  طیارش  گرب  کی  ینف و  تاصخشم  گرب  دادرارق و 6  ساسا  رب  ینفد  دنب  هار  هاگتسد  کی  دیر  - 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ . رادیرخ  طیارش  گرب  کی  ینف و  تاصخشم  گرب  دادرارق و 6  ساسا  رب  ینفد  دنب  هار  هاگتسد  کی  دیر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715513165 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  هاگدورف  ، یروشک دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4326611-083  ، 34326611-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34329999-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6047598 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نانمس چنیا  طخ 8  یاهسکاب  دناب  اهرکرام و  ینز  هشیلک  یزیما و  گنر  ییادز )  گنز  ینز و  هدابمس  یراکزیمت (  یزاسهب , تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتمولیک لوط 95  هب  ناغماد 

1101091475000461 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ    لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

لوط 95 هب  ناغماد  نانمس  چنیا  طخ 8  یاهسکاب  دناب  اهرکرام و  ینز  هشیلک  یزیما و  گنر  ییادز )  گنز  ینز و  هدابمس  یراکزیمت (  یزاسهب ,  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رتمولیک

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

30008510-051  ، 33658520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33656898-051 :: 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 دنب   دنب هار   هار هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080

چنیا چنیا   88 طخطخ   یاهسکاب   یاهسکاب دناب   دناب وو   اهرکرام   اهرکرام ینز   ینز هشیلک   هشیلک وو   یزیما   یزیما گنر   گنر ییادز )  )  ییادز گنز   گنز وو   ینز   ینز هدابمس   هدابمس یراکزیمت (  (  یراکزیمت یزاسهب , , یزاسهب ناونع : : ناونع 8181
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(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: 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   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6046352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هار بصن و  رشالف و  ساریاو  لسوتف  هارمه  هب  تناس  یس  رتم و  هلیم 5  لوط   , B680 لدم  FAAC کیلوردیهورتکلا دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشت  تهج  دک  ناریا  یزادنا - 

1101090049003553 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نوتلآ هدننک  هضرع  عجرم  سوت  تعنص  نوتلآ  هدنزاس  عجرم   Altonco ALRB-HL30080 لدم کیلوردیهورتکلا  ینفد  یتینما  هدننکدودسم  دنب  هار  الاک :  مان 
سوت تعنص 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریا  یزادنا -  هار  بصن و  رشالف و  ساریاو  لسوتف  هارمه  هب  تناس  یس  رتم و  هلیم 5  لوط   , B680 لدم  FAAC کیلوردیهورتکلا دنب  هار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقداص 46624106 یاقآ  سانشراک  تسا  هام  هس  تخادرپ  هوحن  تسا  هباشت  تهج 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624280-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: 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

FAACFAAC  کیلوردیهورتکلا کیلوردیهورتکلا دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 8282

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

6046728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  تاصخشم  لودج و  قبط  یوخ  هاگدورف  لرتنک  سسکا  تازیهجت  مزاول و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001177000091 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  یوخ  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 8383

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6047208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  ** 4101601437 یاضاقت - مهد هاگشیالاپ  ** یراحتنا دض  ینفد  تیگ  : دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا 

1101097684000333 زاین :  هرامش 
مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

هدنیآ یکشزپ  ضبن  هدننک  هضرع  عجرم   IL یتراجت مان   ACL ELITE لدم رتمولوگاوک  هاگتسد  یمشچ  روسنس  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  سراپ  هدنزادرپ  اسرد  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   G700S لدم یناویات  روتوم  اب  هخاش  هس  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

سراپ هدنزادرپ  اسرد 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا لخاد  تخاس  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا 

دشاب  یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش 
.دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   19 زاف - ناگنک : لیوحت لحم 

09171703733-07731466291 نفلت : 

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

31466280-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ رتمولوگاوک - - رتمولوگاوک هاگتسد   هاگتسد یمشچ   یمشچ روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب 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

6047263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  ناتسا - زکارم  ددرت  لرتنک  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و   ، دیرخ تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001968 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  اهنآ  ندرک  همیمض  یتسویپ و  کاردم   ، ریداقم زیر  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا همیب  باسحاصافم  هیارا 

.دشابیم یمازلا  یتایلام  همانراهظا  زا  لصف  نیرخآ  هیارا 
خافت یاقآ  یگنهامه 09391052288  نفلت 

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

333618-0613  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

هپس کناب  بعش  تیریدم   :: 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 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

6047290 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  - تسویپ ینف  تایئزج  قباطم  بعش  پآ  لور  برد  بصن  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004794000109 زاین :  هرامش 

هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   2/5x2/7 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

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

( یکشار  ) یگنهامه 09155431235 سامت  هرامش  - دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لیوحت  بصن و  هلحرم  ات  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9813694485 یتسپ :  دک  صخاش 583 ،  هپس _  کناب  تیریدم  یتعیرش _  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33219021-054  ، 33218921-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33218941-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاه   یاه متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن  ، ، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 8585

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- تسویپ تسویپ ینف   ینف تایئزج   تایئزج قباطم   قباطم بعش   بعش پآپآ   لور   لور برد   برد بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 8686

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

6047356 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تاصخشم  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه 

دشاب  یم  هدنشورف  اب  بصن 
شمارا  09171888069

1101001548000067 زاین :  هرامش 
جوسای هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

شیاپ ازنه  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   2D-ACC لدم لرتنک  سسکا  اب  هارمه  زیمت  قاتا  رد  ود  کالرتنیا  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591496131 یتسپ :  دک  ناهفصا م ،  هداج  رتمولیک 2  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333552-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334553-074 :: 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

لرتنک لرتنک سسکا   سسکا اباب   هارمه   هارمه زیمت   زیمت قاتا   قاتا ردرد   ودود   کالرتنیا   کالرتنیا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 8787
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ناهفصا تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6047364 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی باهذ  بایا و   .... روتارپا یزادنا  هار  ترجا و  ددع  رمرگورپ..ددع 2  لسوتف 3  یمشچ  تیروکس  کیتاموتا  یاهبرد  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دراد  تسویپ   .... سیورس

1 .....
1101094424000084 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 

سیورس 13 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.................... سیورس  کی  باهذ  بایا و   .... برد روتارپا 13  یزادنا  هار  ترجا و  ....ددع  رمرگورپ..ددع 2  لسوتف 3  یمشچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اب 09132009940 یگنهامه   .... یناهفصا ناگدنک  نمات  تیولوا....دراد  تسویپ 

8173654581 یتسپ :  دک  یعراز ،  دمحا  دیهش  هچوک  یقرش  رظن  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36275495-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36274542-031 :: 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

کیکی باهذ   باهذ وو   بایا   بایا  ....  .... روتارپا روتارپا یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ترجا   ترجا ددع   ددع   22 رمرگورپ..ددع   رمرگورپ..ددع لسوتف  33   لسوتف یمشچ   یمشچ تیروکس   تیروکس کیتاموتا   کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد سیورس   سیورس ناونع : : ناونع
سیورس سیورس

8888
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ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  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 09 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6047386 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  یکیناکمورتکلا  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000707 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  سراپ  هدنزادرپ  اسرد  هدنزاس  عجرم   DEPA یتراجت مان   PK-GATE لدم کیلوردیه  کیناکمورتکلا و  یکیفارت  کرحتم  دنب  هار  الاک :  مان 

سراپ هدنزادرپ  اسرد  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 6 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوب یمازلا  هناماس  رذ  اهالاک  ینف  تاصخشم  ندومن  تسویپ.تسا  دات  دروم  یناریا  یالاکدشابیم  تسویپ  مالعتسا  لصاو  هدوب  هباشمدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09171443064 تسا ناگدننک  نیمأت  هدهعرب  اه  هنومن  تسپ  لمح و  یاه  هنیزه  ددرگیم - لاطبا  یمالعا  خرن  تروصنیا  ریغ  رد 

7581873849 یتسپ :  دک  زاگ ،  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - ناراسچگ  - دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31921130-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   یکیناکمورتکلا   یکیناکمورتکلا دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 8989
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جوسای هاگدورف   :: 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 15 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6047707 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ  مادقا  تسویپ  تاصخشم  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09171412702

رتشیب  تاعالطا  یسین  یاقا 
تسا هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  یزادنا  هار  بصن و 
1101001548000069 زاین :  هرامش 
جوسای هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   Z-E-R لدم یکیلوردیه  یتینما  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  مادقا  تسویپ  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09171412702

رتشیب  تاعالطا  یسین  یاقا 
تسا هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  یزادنا  هار  بصن و 

7591496131 یتسپ :  دک  ناهفصا م ،  هداج  رتمولیک 2  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333552-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334553-074 :: 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

Z-E-RZ-E-R لدم   لدم یکیلوردیه   یکیلوردیه یتینما   یتینما دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 9090
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ناهفصا ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6047923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مامت هب  هارمه  ددرت  تهج  تشگنارثا  ناوختراک و  یاراد  ( لخاد هب  لخاد   ) کیتاموتا 2.07*1.49 هجرد 1  ییوشک  رد  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ...( لقن و لمح و  یزادنا و  هار  بصن و  ) اه هنیزه 

1101003366000071 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یقرب تازیهجت  ریاس  دیلوت  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

مالعتسا همیمض  ینف  تاصخشم  هموزر و  ، روتکاف شیپ.دوش  مالعا  لک  تمیق  هناماس  رد.یبتک  شورف  زا  سپ  تامدخ  تنامض و  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ناتسرهش لپ  : ماجنا لحم.دریگیم  قلعت  % 18 رامش زور  دوس  دانسا  هب  1404/3/26: دیسر رس  (. ازخا 101 ) هنازخ دانسا  : هیوست هوحن.تسیمازلا  لحم  تیور.دوش 

03132617110

8158184435 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  ناتسرهش   لپ  زا  دعب  مود  قاتشم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32617110-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32617110-031 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینفد6047282 دنب  هار  هاگتسد  کی  هحفص 54)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کیتاموتا کیتاموتا   11 هجرد   هجرد ییوشک   ییوشک ردرد   ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 9191

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

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

زا 129 ھحفص 65 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/n8krlatzvzfkz?user=37505&ntc=6047923
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6047923?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/150
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 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

6046383 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تدم  ) هاشنامرک ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  یاه  نامتخاس  تهج  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  یارجا  بصن و  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( عوطقم : دادرارق عون  هام ، دادرارق 3 

1101000042000066 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دانسا قباطم  1 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ لودج  قباطم  عوطقم  تروصب  دیاب  تمیق  داهنشیپ  تسیمازلا و  ربتعم  یفنص  ماظن  زوجم  همانساسا و  ، تارغت ، سیسات یهگآ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هناماس  رد  جردنم  تمیق 

تسیمازلا کینورتکلا  اضما  اب  هدش  هتساوخ  هدش و  هئارا  دانسا  لاسرا  هدوب و  روآدهعت  یمازلا و  دانسا  دافم 

6715714135 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  یرادناتسا - لباقم  - یروشک دیهش  راولب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34233307-083  ، 34233322-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34233325-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6047300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تدم تدم  ) ) هاشنامرک هاشنامرک ناتسا   ناتسا یزاسرهش   یزاسرهش وو   هار   هار لکلک   هرادا   هرادا یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس تهج   تهج هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت یارجا   یارجا وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع
(( عوطقم عوطقم :: دادرارق دادرارق عون   عون هام ، ، هام دادرارق  33   دادرارق

9292

زوزگا زوزگا ریگادص   ریگادص دربراک   دربراک لبلب   یسکلف   یسکلف هلول   هلول دزمتسد - - دزمتسد وو   قوقح   قوقح رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب راکور   - - راکور میسقت   میسقت هبعج   هبعج -- قرب قرب ظفاحم   ظفاحم یطابترا - - یطابترا هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع
هکبش هکبش تکوس   تکوس هتسب -  -  هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یتارباخم -  -  یتارباخم لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس ویدار   ویدار کنیس - - کنیس چیوس   چیوس دیارپ   - - دیارپ وردوخ   وردوخ

9393
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هعجارم یتسویپ  لودج  هب  اهالاک  تمیق  رد  تسا  هدش  هدروآ  زاین  دروم  دحاو  هارمه  هب  یتسویپ  لودج  رد  اهالاک  قیقد  مان  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ

1101091157000006 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  نابرهم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط  LSZH راددلیش یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
کترفاب یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  کترفاب  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   BUFFERTEC یتراجت مان   PASS لدم  kVA 8 ناوت قرب  ظفاحم  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

زربلا یکیرتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   10x10 cm داعبا دنارگل  وسکلپ  حرط  راکور  میسقت  هبعج  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
هنزور شیدنا  هداد  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  بو  تحت  هخسن  هنزور  دزمتسد  قوقح و  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

لدبم کاپ  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  دیارپ  وردوخ  زوزگا  ریگادص  دربراک  لب  یسکلف  هلول  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
چیوس سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   SWITCHSYNC F236 for LTB 420 KV یتراجت مان  ) LA365601-N (5272705-E لدم  F236 کنیس چیوس  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

چیوس سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   SWITCHSYNC L183 for LTB 420KV یتراجت مان  ) LA365601-N)5272705-G لدم  L183 کنیس چیوس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
زاسارف لاگس  یروانف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK هدنزاس عجرم   sxt5 لدم یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

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

سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRITON یتراجت مان   IPC70520D83-AI لدم  Ip cctv هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم نوتسیک  هکبش  تکوس  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

بارس رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ جرد  یلک  تمیق  سپس  دوش و  هداد  تمیق  هناگادج  تروص  هب  دزمتسد  الاک و  لودج  قباطم  دزمتسد ، هارمه  هب  الاک  ملق   9 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5476139673 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  نابرهم - رهش  بارس ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43122891-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43122160-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنزاش ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6047337 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  طیارشو  تاصخشماب  ریگدزد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000487000004 زاین :  هرامش 

دنزاش ناتسرهش  شرورپ  شزوما و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ارفا ناهم  کینورتکلا  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   TELEMATIX یتراجت مان   FCIII لدم وردوخ  لماک  ریگدزد  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

کینورتکلا ماکآ  ناروانف  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم   MX-D14-Module-D22 لدم هتسب  رادم  نیبرود  یتکرح  روسنس  الاک :  مان 
ددع 120 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3861613118 یتسپ :  دک  شرورپ ،  شزومآ و  هرادا  یعیبط .  عبانم  نابایخ  دنزاش .  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6910-3822  ، 6910-382 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

0118-382 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یتکرح   یتکرح روسنس   روسنس وردوخ -  -  وردوخ لماک   لماک ریگدزد   ریگدزد متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 9494

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6047382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلسکیپاگم نوتیارب 2  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090306000050 زاین :  هرامش 
زوا راودیما  ناتسرامیب   هدننک :  رازگرب 
یلسکیپاگم نوتیارب 2  هتسب  رادم  نیبرود  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  2 دادعت : 

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

ههام ادودح 1  تخادرپ  .ددرگ  رداص  خساپ  نامز  رد  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7433195185 یتسپ :  دک  زوا ،  راودیما  ناتسرامیب  - نایزورهب راولب  - زوا - ناتسرال - سراف ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52512096-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52515500-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  یزرواشک  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6047714 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناردنزام ناتسا  یزرواشک  کناب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004282000029 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

تسویپ تسیل  ربارب  یرس   1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4815613541 یتسپ :  دک  مشش ،  بالقنا  شبن  بالقنا -  خ  یراس - یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33352591-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352591-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلسکیپاگم یلسکیپاگم   22 نوتیارب   نوتیارب هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9595

ناردنزام ناردنزام ناتسا   ناتسا یزرواشک   یزرواشک کناب   کناب هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9696

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6047749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرارق قبط  لاتیجید  یریوصت  تراظن  یاه  هناماس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000634 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
رواک یدنب  هتسب  عون  هکبش  تحت  گولانآ و  یاهنیبرود  تیریدم  یزاس و  دنمشوه  یریوصت و  تراظن  طبض و  ناونع  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

یچملق دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  شیاپ  نما  یتراجت  مان  یا  هقلح  یکیتسالپ 1 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زین اه و  تسویپ  دادرارق و  سیون  شیپ  دات  لیمکت ،  هعلاطم ،  تسا .  دات  دروم  تسویپ  دادرارق  قبط  تامدخ  تسا و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایربکا یاقآ  ینف 64572543  سانشراک  یعیفش 75358219 //  دشاب .  یم  یمازلا  خیرات 1401/09/29  ات  هناماس  رد  نآ  یراذگراب  ای  لاسرا 

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 9797
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تخاسریز تاطابترا  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 15 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6047806 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدق کمرگ و  روبعلا  بعص  یاههاگتسیا  یارب  زاین  دروم  تازیهجت  هارمهب  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  بصن  لمح و   ، هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادمه ناتسا   SC2 زکرم هب  ریواصت  لاقتنا  دیدج و 

1101001022001975 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

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

دوش تسویپ  نکسا و  ، اضما ، رهم ، لیمکت هدوزفا  شزرا  هبساحم  نودب  تمیق  مالعا  لودج  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  لبق  لصف  هدوزفا  شزرا  همانراهظا  میلست  مرف  هدوزفا و  شزرا  تیوضع  یهاوگ  - 2

ددرگ یم  یفرعم  یعامتجا  نیمات  هب  باسحاصافم  ذخا  تهج  هدوب و  دادرارق  بلاقرد  تیلاعف  نیا  - 3

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

38271110-081  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیدج دیدج سدق   سدق وو   کمرگ   کمرگ روبعلا   روبعلا بعص   بعص یاههاگتسیا   یاههاگتسیا یارب   یارب زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت هارمهب   هارمهب هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس بصن   بصن وو   لمح   لمح  ، ، هیهت هیهت ناونع : : ناونع
نادمه نادمه ناتسا   ناتسا   SC2SC2 زکرم   زکرم هبهب   ریواصت   ریواصت لاقتنا   لاقتنا وو  

9898
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ناریا یتلود  هناخپاچ  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 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

6047851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  ریواصت  هدننک  طبض  هاگتسد  ددع  هس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001065000291 زاین :  هرامش 

ناریا یتلود  هناخپاچ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
.دشاب تکرش   IT دحاو دات  دروم  تسیاب  یم  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  3 دادعت : 

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

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هتشاد  ربتعم  یتناراگ  الاک و  تلاصا  تسیاب  یم  هاگتسد  .ددرگ  همیمض  ینف  تاصخشم  هیلک  هارمه  هب  روتکاف  شیپ 

1714744153 یتسپ :  دک  یتلود ،  هناخپاچ  مایخ  کراپ  بنج  یروهال  لابقا  خ   - نیسح ماما  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33349079-021  ، 33349080-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33349080-021 :: 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

لوفزد یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  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 13 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6047905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوفزد یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  / هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094598000002 زاین :  هرامش 

لوفزد یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
هتسب رادم  نیبرود  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6461863915 یتسپ :  دک  لوسر ،  ترضح  نابایخ  نیبملا و  حتف  یرتم  راولب 45  نیب  - یضاق هللا  تیآ  نابایخ  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42254391-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42254511-061 :: 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

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   ریواصت   ریواصت هدننک   هدننک طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ددع   ددع هسهس   ناونع : : ناونع 9999

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 100100
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دراگ6047313 هحفص 32)رورس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

9640005-38-08 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ یادن   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ACCESSORIES FOR COILED TUBING LOGGING یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Intention To Participate" letter via fax to the following number along with their resume according to Qualitative Assessment

Form no.2. available at:www.nisoc.ir,not later than days after the second announcement,otherwise,their requests for
participation in the tender will 14 be disregarded

The applicants should have relevant background in supplying the required goods and capability to provide and submit a bid
.bond of -/30,175 EURO or 7,926,975,579/- RIAL,in favor of NISOC

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

FOREIGN PURCHASING DEPARTMENT :: سردآ سردآ
Material Procurement Managemen.complex,104.Bldg. No,

Kouy-e-Fadaeian Islam (New Site),Ahvaz,Iran

06134123589 :: نفلت :: www.nisoc.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

06134457437 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6048089ACCESSORIES FOR COILED TUBING LOGGING(73 هحفص )  accessaccess

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6047300- دزمتسد قوقح و  رازفا  مرن  هتسب  راکور  - میسقت  هبعج  - قرب ظفاحم  یطابترا - هکبش  لباک 
لاقتنا متسیس  ویدار  کنیس - چیوس  دیارپ  - وردوخ  زوزگا  ریگادص  دربراک  لب  یسکلف  هلول 

هکبش تکوس  هتسب -  رادم  نیبرود  یتارباخم - 

هحفص 65) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

ACCESSORIES FOR COILED TUBING LOGGINGACCESSORIES FOR COILED TUBING LOGGING ناونع : : ناونع 10 110 1
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) pagingpaging  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاریش تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

14011/17  / :: ع م یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگا  جرد  زا  سپ  هتفه  کی  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم مودعبنم تبون  یهگآ  جرد  زا  سپ  هتفه  کی  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیالاپ تکرش  نویسازیرموزیا 1400  کبس و  یاتفن  یاهدحاو  هب  طوبرم   INTRAPLANT PAGING متسیس یزادنا  هار  بصن و  دی  رخ  یحارط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش تفن 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 1445-71365 قودنص  زاریش -  تفن  شیالاپ  تکرش  ناهفصا -  زاریش -  هداج  رتمولیک 22   :: سردآ سردآ

38171355 - 38-07138171013 :: نفلت :: WWW.SORC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

paging :: 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

هب6048131 طوبرم   INTRAPLANT PAGING متسیس یزادنا  هار  بصن و  دی  رخ  یحارط 
نویسازیرموزیا کبس و  یاتفن  یاهدحاو 

هحفص 74) )  pagingpaging

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6046760 مالعا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  دربراک  هعطق  روتکناک  -- SOCKET & PLUG(37 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6047854 مالعا  هحفص 37)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

نویسازیرموزیا نویسازیرموزیا وو   کبس   کبس یاتفن   یاتفن یاهدحاو   یاهدحاو هبهب   طوبرم   طوبرم   INTRAPLANT PAGINGINTRAPLANT PAGING متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیدی   رخرخ   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگدورف6046728 لرتنک  سسکا  تازیهجت  یاهمتسیسمزاول و  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

سنسیال6047346 رازفا  مرن  تراک  تنیوپ -  سسکا  سلریاو و  مالقا  نیمأت  هحفص 19)هیهت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لرتنک6047356 سسکا  اب  هارمه  زیمت  قاتا  رد  ود  کالرتنیا  یاهمتسیسمتسیس  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

تنیوپ6047763 سسکا  دیرخ  هحفص 41)تساوخرد  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6047563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دامرف هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  یلور  شوپفک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091416000253 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یعبرم  رتم  یلور  هتسب   mm 2 تماخض یناتسرامیب  ددرت و  رپ  یاه  ناکم  صوصخم  سکلفینیو  تیلاگم  شوپفک  الاک :  مان 

نیرآ تباث  داگراساپ  نیگن 
عبرم رتم  2000 دادعت : 

1401/09/28 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

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلور یلور شوپفک   شوپفک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 103103

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

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

6048050 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  دانسا و  حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  ًافطل.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  - اه نشیتسا  باس  رد  ددرت  لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع اب 45  ربارب  فیدر  .ددرگ 3  هئارا 

1101097587000234 زاین :  هرامش 
مهن هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  دنویاپ  یتراجت  مان   piofy plus لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  تیلباق  اب  یراوید  ددرت  لرتنک  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 
دنویاپ نیون  یاه  یروانف  یسدنهم 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  زاین  دروم  الاک  درادناتسا  یهاوگ  هئارا.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  - اه نشیتسا  باس  رد  ددرت  لرتنک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  یزادنا  هار  بصن.دشاب و  یم  زاین  دروم  ربتعم  هلاس  کی  یتناراو  هلاس و  کی  یتناراگ  هرود  هئارا 

.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

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

ددرت6047208 لرتنک  تیگ  رتمولوگاوک - هاگتسد  یمشچ  یاهمتسیسروسنس  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

ددرت6047263 لرتنک  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و   ، یاهمتسیسدیرخ 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

یلور6047563 شوپفک  هحفص 16)دیرخ  ددرت  ( ددرت

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

کیتاموتا6047923 هجرد 1  ییوشک  رد  ددع  یاهمتسیسکی  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

یندعم6048033 عمتجم  دنمشوه  ددرت  لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسنیمأت ، یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 16) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تراک6048050 تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  تیلباق  اب  یراوید  ددرت  لرتنک  بایغ  روضح و  هحفص 16)هاگتسد  ددرت  ( ددرت

تراک تراک وو   تشگنارثا   تشگنارثا وو   هرهچ   هرهچ صیخشت   صیخشت تیلباق   تیلباق اباب   یراوید   یراوید ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 104104

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  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  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 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

6046351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زور تخادرپ.ددرگیم 75 لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  قیرحدض  برد  - هروظنمدنچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000537 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
راگدنام برد  نایلاس  هدننک  هضرع  عجرم  راگدنام  برد  نایلاس  یتراجت  مان   110x210 cm داعبا یدالوف  سنج   E120 لدم هگنل  کی  قیرح  دض  رد  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت لحم  - تسویپ لیاف  قباطمانیع  ینف  تاصخشم.ددرگیمندات  مالعتسا  تروصنیاریغرد  دوش و  یراذگرابو  لیمکت  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدبع 09158705030: سامت.دوشیمن تخادرپ  لمح  تباب  هنیزه  چیهودشاب  یم  هروظنمدنچ ) هژورپ  یسودرف ، هاگشناد  سیدرپ  ) ردالاک

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  لباقم  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرحدض قیرحدض برد   برد ناونع : : ناونع 105105
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ناجیابرذآ نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6046365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یتسویپ لیاف  قبط  ) یناشن شتآ  یاه  هدننک  شوماخ  ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001333000212 زاین :  هرامش 
ناجیابرذآ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

لوسپک یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 1 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-1 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
دنزام ناراب  یناشن  شتآ 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات الاک و  لیوحت  زا  سپ  هجو  تخادرپ   - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  هیلخت  لمح و  هنیزه  زیربت - نها  هار  هاگتسیا  رابنا  رد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یموب  دیاب  هدننک  نیمات   - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یرازگراب   - هطوبرم سانشراک 

5197615393 یتسپ :  دک  زیربت ،  نهآ  هار  هاگتسیا   - نهآ هار  نادیم  - زیربت زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4440051-041  ، 34441666-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34444478-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ یاه   یاه هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 106106
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سراف جیلخ  ناروآدای  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

تبون یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرمکی  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
مود

1401/09/23 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   همانزورهرامش مود  تبون  یهگآ  راشتنا  زا  سپ  زور  تفه  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ رون   :: عبنم دانساعبنم دیرخ  تلهم  نایاپ  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6046514 :: 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

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  

107107
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رهشهام ردنب  مظاک  یسوم  ماما  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 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

6046774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا بوغرم  سنج  / هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  / ددع دادعت 6 (/ لیتسا ) یناریا ایاب  کرام  ییولیک  زاگ 6 بآ و  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نآ ژراش  اب  هارمه  /

1101090544000517 زاین :  هرامش 
رهشهام ردنب  مظاک  یسوم  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تاجن زربلا  هدننک  هضرع  عجرم   kg 6 تیفرظ یزلف  لوسپک  قیرح  ءافطا  دربراک  لاسروویب  عیام  تزا و  زاگ  اب  بآ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

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

روتکاف اب  هارمه  امتح  یرادا و  میات  رد  طقف  سنج  لیوحت  نامز  / دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  برد  ات  لاسرا  لمح و  هنیزه   / :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دات طرش  هب  ههام / یلا 3  یتخادرپ 2 تسا /  هدنشورف  هدهعب  نآ  هنیزه  دوشیم و  عوجرم  سنج  تروصنیا  ریغ  رددشاب  یم  ریذپ  ناکما 

6351911111 یتسپ :  دک  مظاک ،  یسوم  ماما  ناتسرامیب  دازآ  هاگشناد  یوربور  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52380627-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52380627-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

KPGM-49-1399-147 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6046868 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- هطوبرم تامدخ  قیرح و  ءافطا  مالعا و  ینمیا -  تازیهجت  هورگ  دشاب -)  یم  تسویپ  ینف  تاصخشم   ) Seal Faceplate Subassembly یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایاپ 28-09-1401 عورش 23-09-1401 -

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناریا یناریا بوغرم   بوغرم سنج   سنج // هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   // ددع ددع 66 دادعت   دادعت (/(/ لیتسا لیتسا )) یناریا یناریا ایاب   ایاب کرام   کرام ییولیک   ییولیک 66 زاگ   زاگ وو   بآبآ   لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع
نآنآ ژراش   ژراش اباب   هارمه   هارمه //

108108

Seal Faceplate SubassemblySeal Faceplate Subassembly ناونع : : ناونع 109109
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6047014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/19 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  دات  ناریا  یلم  درادناتسا  یناشن و  شتا  هیدات  دنس  اب  امتح  ) قیرح دض  لباک  ناونع : 

14013370 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/19 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اضرهش یادهش  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6047166 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  نامزاس  هیدات  اب  عبرمرتم  تحاسم 90  هب   ups رورس و قاتا  قیرح  دض  گنر  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091940000007 زاین :  هرامش 

اضرهش یادهش  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

رتم 90 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

اضرهش رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8614833113 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامتخاس  رح - نادیم  اضرهش - اضرهش ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53222014-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53239004-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح دضدض   لباک   لباک ناونع : : ناونع 1101 10

عبرمرتم عبرمرتم   9090 تحاسم   تحاسم هبهب     upsups وو   رورس   رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح دضدض   گنر   گنر یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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 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

6047808 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتیل شیاجنگ 10  اب   co2 زاگ یناشن  شتآ  لوسپک  ددع  رتیل و 8  شیاجنگ 10  اب  بآ  عون  یناشن  شتآ  لوسپک  ددع   12 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زاو  درادناتسا 

1101094619000317 زاین :  هرامش 
ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

لوسپک یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 1 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-1 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
دنزام ناراب  یناشن  شتآ 

ردنلیس 20 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

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

.دوش یم  هداد  تدوع  الاک..تیفیک  تریاغم  تروص  ردو  دشاب  یم  هدننک  نیمات  اب  یلامتحا  هنومنو  ناتسرامیب  ات  شرافس  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7581733689 یتسپ :  دک  ناراسچگ ،  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  نایوگدنت  دیهش  راولب  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223025-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225711-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرحدض6046351 هحفص 8)برد  قیرح  ( قیرح

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

یناشن6046365 شتآ  یاه  هدننک  شوماخ  هحفص 8)ژراش  قیرح  ( قیرح

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

6046514- 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

قیرح6046760 مالعا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  دربراک  هعطق  روتکناک  -- SOCKET & PLUG(37 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هباشم6046774 دک  ناریا  زا  / ددع دادعت 6 (/ لیتسا ) یناریا ایاب  کرام  ییولیک  زاگ 6 بآ و  لوسپک 
نآ ژراش  اب  هارمه   / یناریا بوغرم  سنج  / هدش هدافتسا 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح

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

رد6046803 تسویپ  گولاتاک  ینف و  تاصخشم  هارمهب   tyco کرام قیرح  افطا  یتساوخرد  مالقا 
مئامض

هحفص 37) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

درادناتسا درادناتسا رتیل   رتیل   1010 شیاجنگ   شیاجنگ اباب     co2co2 زاگ   زاگ یناشن   یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک ددع   ددع   88 وو   رتیل   رتیل   1010 شیاجنگ   شیاجنگ اباب   بآبآ   عون   عون یناشن   یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک ددع   ددع   1212 ناونع : : ناونع
.تسا .تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زاو   زاو

1 121 12
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6046868Seal Faceplate Subassembly(8 هحفص قیرح  ( قیرح

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

کناب6046941 بختنم  نکاما  زا  یدادعت  راکدوخ  ناشن  شتآ  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  ، لمح ، هحفص 8)هیهت قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6047014 دض  هحفص 8)لباک  قیرح  ( قیرح

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

عبرمرتم6047166 تحاسم 90  هب   ups رورس و قاتا  قیرح  دض  گنر  هحفص 8)یارجا  قیرح  ( قیرح

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

زاگ6047808 یناشن  شتآ  لوسپک  ددع  رتیل و 8  شیاجنگ 10  اب  بآ  عون  یناشن  شتآ  لوسپک  ددع   12
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زاو  درادناتسا  رتیل  شیاجنگ 10  اب   co2

هحفص 8) قیرح  ( قیرح

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

قیرح6047854 مالعا  هحفص 37)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کینورتکلا6047601 تظافح  هناماس  تازیهجت  بصن  هحفص 16)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کینورتکلا6048148 تظافح  هحفص 16)هناماس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت ناتسا  بالضاف  بآ 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 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

6047315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 : ینف تاصخشم  قباطم   ECD روتکتد دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(ECD TOWER DETECTOR FOR GC BRUKER (part no: 200197201

1101005070000045 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHIMADZU هدنزاس عجرم   DETECTOR یتراجت مان   GC2030 لدم یفارگوتامورک  زیلانآ  دربراک   ECD روتکتد الاک :  مان 
زیواس اضردمحم 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هاگشیامزآ  دات  دروم  لخاد  دیلوت  ربتعم و  دنرب : یروف  لیوحت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم لاطبا  تسویپ  دقاف  یاه  مالعتسا  دشابیم و  یمازلا  هدش  لیمکت  مالعتسا  گرب  راد و  رهم  روتکافشیپ  هئارا 

1415615453 یتسپ :  دک  باجح ،  نابایخ  زرواشک  راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88973057-021  ، 81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88966324-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یفارگوتامورک6047315 زیلانآ  دربراک   ECD هحفص 83)روتکتد روتکتد  ( روتکتد

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

دود6047536 مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  هحفص 37)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دوش6047669 هعلاطم  تسویپ.دشاب  یم  هباشم  دکناریا   gas detection(37 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6047854 مالعا  هحفص 37)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  " " 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

هار6047364 ترجا و  ددع  رمرگورپ..ددع 2  لسوتف 3  یمشچ  تیروکس  کیتاموتا  یاهبرد  سیورس 
سیورس کی  باهذ  بایا و   .... روتارپا یزادنا 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 57) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

یفارگوتامورک یفارگوتامورک زیلانآ   زیلانآ دربراک   دربراک   ECDECD  روتکتد روتکتد ناونع : : ناونع 113113

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

هتسب6047337 رادم  نیبرود  یتکرح  روسنس  وردوخ -  لماک  ریگدزد  هحفص 65)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

مالیا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یگنهرف  ییوجشناد و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6046658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط رگید  مالقا  یدادعت   ...... هیاپ و هس  میس -  یب  نفورکیم  تباث -  رون  تیک  راد - نیبرود  هراک  دنچ  لاب  میگ  - یآ یج  ید  داپهپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا  -- یتسویپ تسیل 
1101092853000013 زاین :  هرامش 

مالیا یگنهرف  ییوجشناد و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   DJI هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DJI یتراجت مان   PHANTOM4PROPLUS لدم داپهپ  یلاتیجید  یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 

دنیارف یمیش  نوراک 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

ددرگ  هدهاشم  یتسویپ  لیاف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ 

6939177143 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  باجنگناب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32227146-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32227146-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیاپ هیاپ هسهس   میس -  -  میس یبیب   نفورکیم   نفورکیم تباث -  -  تباث رون   رون تیک   تیک راد - - راد نیبرود   نیبرود هراک   هراک دنچ   دنچ لاب   لاب میگ   میگ -- یآیآ یجیج   یدید   داپهپ   داپهپ ناونع : : ناونع 1141 14
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ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6046932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مرف  اب  قباطم  روتکزرپ  ویدیو  / نیبرود هیاپ  / مک بو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091915000409 زاین :  هرامش 

ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
.دشاب شورف  زا  سپ  تامدخو  یتناراگ  یاراد  و   .. تساوخرد حرش  اب  قباطم  " اقیقد - 

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

1401/10/05 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داتس هناماس  رد  مالعتسا  طیارش  مرف  تساوخ و  رد  حرش  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173767455 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  الاب  غاب  راهچ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37162531-031  ، 36247001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36244427-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6047778 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دش دیهاوخ  فذح  ناگدننک  نیمات  تسیل  زا  هدش  مالعا  یالاک  لرتنک  تهج  یمسر  روتکاف  شیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش کچ  امتح  تاحیضوت  رداک 

1101005275000096 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

غابص نسح  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   80D لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

ییادف 09139616982 نیما  دمحم  یاقآ  اب  یگنهامه  دشاب .  یم   canon EOS D90 زاین دروم  یالاک  اقیقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  هیلخت  لاسرا و  یریگراب و  هنیزه 

8133796411 یتسپ :  دک  رذوبا ،  ناتسرنه  بنج  یدابآ  سمش  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32403560-031  ، 32366012-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32360811-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکزرپ روتکزرپ ویدیو   ویدیو نیبرود -  -  نیبرود هیاپ   هیاپ مکمک -  -  بوبو   ناونع : : ناونع 115115

لاتیجید لاتیجید یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1161 16
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نالیگ یا  هقطنم  با   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6047788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف رد  رظن  دروم  تاصخشم  ساسا  رب  تسویپ و  لوادج  حرش  هب  سناکرف  یتلوم  سا  یپ  یج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001076000094 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک  نیبرود  دارآ  هدننک  هضرع  عجرم   HI-TARGET یتراجت مان   IRTK4 لدم سناکرف  یتلوم  یرادرب  هشقن  سا  یپ  یج  الاک :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف رد  رظن  دروم  تاصخشم  ساسا  رب  تسویپ و  لوادج  حرش  هب  سناکرف  یتلوم  سا  یپ  یج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4188866789 یتسپ :  دک  نالیگ ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  ینیمخ - ماما  راولب  تشر - تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33669021-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667261-013 :: 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

هار و6046383 لک  هرادا  یاه  نامتخاس  تهج  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  یارجا  بصن و  ، دیرخ
( عوطقم : دادرارق عون  هام ، دادرارق 3  تدم   ) هاشنامرک ناتسا  یزاسرهش 

هحفص 65) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هطوبرم6046518 تاموزلم  تازیهجت و  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 16)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هس6046658 میس -  یب  نفورکیم  تباث -  رون  تیک  راد - نیبرود  هراک  دنچ  لاب  میگ  - یآ یج  ید  داپهپ 
هیاپ

هحفص 16) نیبرود  ( نیبرود

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

روتکزرپ6046932 ویدیو  نیبرود -  هیاپ  مک -  هحفص 16)بو  نیبرود  ( نیبرود

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

هطوبرم6046994 تاموزلم  تازیهجت و  هتسبرادم و  نیبرود  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 16)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6047300- دزمتسد قوقح و  رازفا  مرن  هتسب  راکور  - میسقت  هبعج  - قرب ظفاحم  یطابترا - هکبش  لباک 
لاقتنا متسیس  ویدار  کنیس - چیوس  دیارپ  - وردوخ  زوزگا  ریگادص  دربراک  لب  یسکلف  هلول 

هکبش تکوس  هتسب -  رادم  نیبرود  یتارباخم - 

هحفص 65) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6047337 رادم  نیبرود  یتکرح  روسنس  وردوخ -  لماک  ریگدزد  هحفص 65)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

سناکرف سناکرف یتلوم   یتلوم ساسا   یپیپ   یجیج   ناونع : : ناونع 1171 17

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 " ) " ) 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

یلسکیپاگم6047382 نوتیارب 2  هتسب  رادم  هحفص 65)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناردنزام6047714 ناتسا  یزرواشک  کناب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  هحفص 65)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتیجید6047749 یریوصت  تراظن  یاه  هناماس  هحفص 65)ینابیتشپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتیجید6047778 یساکع  هحفص 16)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

سناکرف6047788 یتلوم  سا  یپ  هحفص 16)یج  نیبرود  ( نیبرود

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

یاههاگتسیا6047806 یارب  زاین  دروم  تازیهجت  هارمهب  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  بصن  لمح و   ، هیهت
نادمه ناتسا   SC2 زکرم هب  ریواصت  لاقتنا  دیدج و  سدق  کمرگ و  روبعلا  بعص 

هحفص 65) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6047905 هحفص 65)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6048083 نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  هحفص 16)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6047250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

" زاس هریخذ  تازیهجت  ینابیتشپ  یرادهگن و   " تامدخ دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001038000131 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دیهاوخن  هداد  تکرش  هصقانم  رد  تادنتسم  هئارا  مدع  تروصرد.تسا  یمازلا  هناماس  رد  لماک  تروصب  تسویپ  یتساوخرد  تادنتسم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم بلس  امش  زا  ضارتعا  هنوگره  قح  و 

86712183  : یرهاط یاقآ  هطوبرم  سانشراک  86712123 و  یرورسم : مناخ   86712155: یعیفر یاقآ  سامت  هرامش 

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

86712155-021  ، 86710000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

"" زاس زاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن  " " تامدخ تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 118118
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یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6047450 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یتسویپ تاصخشم  اب  کسید  دراه  هدنرادهگن و  لیر  زاس ،  هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005011000279 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایوج زرو  هداد  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان  لدم 2212  هکبش  تحت  زاس  هریخذ  رورس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا تسویپب  حرش 

( .دامرف یراذگ  تمیق  ار  لک  عمج  ) .یتسویپ ریوصت  ساسا  رب  دادعت 

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

42776000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88364624-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رابدور هجنگ  یتابن  نغور  هناخراک   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ییاشگزاب نامز  دیدمت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01141 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم :: 1401/09/26عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048101 :: هرازه هرازه خیراتات 1401/9/27دکدک    - 1401/09/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم ژاپمپ  هاگتسیا  هارمه  هب  یکاروخ  نغور  یزاس  هریخذ  تهج  ینت  یدالوف 3000  نزخم  ددع  تخاس 2  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبعش هپس  کناب  یهگا  لصا  رد  جردنم  ابش  باسح  هب  یزیراو  دیسر  ای  یکناب و  همانتنامض  تروص  هب  دیاب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هجنگ نغور  هناخراک  مان  هب  دک 381  لیجنم 

رابدور هجنگ  نغور  هناخراک  هجنگ -  رابدور -  نالیگ -  هناخراک  یناشن   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6047250" زاس هریخذ  تازیهجت  ینابیتشپ  یرادهگن و   " تامدخ هحفص 88)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

.یتسویپ .یتسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   کسید   کسید دراه   دراه وو   هدنرادهگن   هدنرادهگن لیر   لیر زاس ،  ،  زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 1191 19

هطوبرم هطوبرم ژاپمپ   ژاپمپ هاگتسیا   هاگتسیا هارمه   هارمه هبهب   یکاروخ   یکاروخ نغور   نغور یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تهج   تهج ینت   ینت   30003000 یدالوف   یدالوف نزخم   نزخم ددع   ددع   22 تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 120120

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

.یتسویپ6047450 تاصخشم  اب  کسید  دراه  هدنرادهگن و  لیر  زاس ،  هحفص 88)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

زاس6047793 هریخذ  تازیهجت  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  هحفص 19)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هارمه6048101 هب  یکاروخ  نغور  یزاس  هریخذ  تهج  ینت  یدالوف 3000  نزخم  ددع  تخاس 2 
هطوبرم ژاپمپ  هاگتسیا 

هحفص 88) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

6046352FAAC کیلوردیهورتکلا دنب  یاهمتسیسهار  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

ینفد6047282 دنب  هار  هاگتسد  کی  هحفص 54)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ6047386 تاصخشم  اب  یکیناکمورتکلا  دنب  یاهمتسیسهار  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

6047707Z-E-R لدم یکیلوردیه  یتینما  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 57) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6047707Z-E-R لدم یکیلوردیه  یتینما  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 57) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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دورهاش یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6046446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یلصا  یتناراگ  یاراد  هدنشورف .  هدهعب  لمح  هنیزه  .تسویپ  لیاف  قبط  تاصخشم   G10 رورس هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092600000287 زاین :  هرامش 

دورهاش یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعب لمح  هنیزه  دشاب  هدشن  زاب  کپ و  تروصب  یلصا و  یتناراگ  یاراد  اهالاک  هیلک  .دشاب  یم  یمازلا  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  یهاوگ  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم  .روتکاف  ندادو  تاعالطا  یروانف  تیریدم  دات  لیوحت و  زا  دعب  زور  روتکاف 35  غلبم  تخادرپ  .دشاب  یم  هدنشورف 

3617747667 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  زربلا  نامتخاس  یرون - نابایخ  زربلا -  کرهش  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32391558-023  ، 32392817-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32392818-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یلصا   یلصا یتناراگ   یتناراگ یاراد   یاراد هدنشورف .  .  هدنشورف هدهعب   هدهعب لمح   لمح هنیزه   هنیزه .تسویپ   .تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط تاصخشم   تاصخشم   G10G10 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ 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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نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6046452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب   DL380 Gen9 12 LFF رورس هاگتسد  ود  دادعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005345000248 زاین :  هرامش 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 
هزور هنیزه 40  تخادرپ  - 1 - 

دشاب نارهت  زا  هدننک  نیمآت  - 2
دیهدن  هئارا  هباشم  دک  ناریا  ًافطل  - 3

دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  - 4
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  2 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یم  یقلت  نکی  نل  مک  تمدخو  هداد  تدوع  الاک  تریاغم ، تروصرد  ودشاب  یم  هدننک  تساوخرد  دحاو  اب  تمدخ  / الاک دأت  - 5 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دراد رابتعا  زور  امش 40  یوس  زا  هدش  هئارا  تمیق  ) دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - 6

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

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

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب     DL380 Gen9 12  LFFDL380 Gen9 12  LFF رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد ودود   دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 122122
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2022/12/17عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6046926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/27 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رورس میات  ناونع : 

14013504 مالعتسا :  هرامش 
تاموزلم ییاراد و  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/17 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6047139 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش رد  جردنم  تاصخشم  اب  DL380 GEN10 رورس هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090883000021 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  رهشرذا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HPE DL380 G10 یتراجت مان   DL380 Gen10 لدم هنایار   HPE ProLiant رورس الاک :  مان 

اران
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
رهشرذآ رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5371631177 یتسپ :  دک  زامن ،  نادیم  تعاس و  هکلف  نیبام  - ماما نابایخ  - رهشرذآ - یقرش ناجیابرذآ  رهشرذآ ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34223041-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34222110-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس میات   میات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 123123

DL380 GEN10DL380 GEN10 رورس رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 124124

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناچوق یتعنص  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   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6047219 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناچوق یتعنص  هاگشناد  هنایار  رورس  تمیق  مالعا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050373000029 زاین :  هرامش 

ناچوق یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS-459MP لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

ناچوق رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دریگ تروص  تمیق  مالعا  سپس  دوش  هعلاطم  تسویپ  لیاف  ادتبا  امتح  افطل و  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9477167335 یتسپ :  دک  دهشم ،  ناچوق  هداج  رتمولیک 5  ناچوق ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

47017230-051  ، 47017231-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

47343001-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6047433 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004635000167 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ  لیاف  رد  - 

.ددرگ نیزگیاج  هدش  تساوخرد  تاصخشم  اب  الاک  دیلوت  ای  دوجو  تروص  رد  تسا  دیرخ  تیولوا  رد  یناریا  یالاک 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( .دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یلاسرا  یاه  تمیق  هب  هناماس  رد  روکذم  مرف  جرد  مدع  تروص  رد   ) هناماس رد  نآ  جرد  تسویپ و  مرف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام کی  رثکادح  باسح  هیوست 

1967764111 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  میرم  نابایخ  شبن  الدنام  نوسلن  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناچوق ناچوق یتعنص   یتعنص هاگشناد   هاگشناد هنایار   هنایار رورس   رورس تمیق   تمیق مالعا   مالعا ناونع : : ناونع 125125

HPHP  رورس رورس ناونع : : ناونع 126126

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناچوق یتعنص  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   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6047442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هعلاطم  تسویپ  لیاف  ادتبا  افطل  تسا  هباشم  دک  ناریا  ، رورس تمیق  مالعا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050373000030 زاین :  هرامش 

ناچوق یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS439U لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

ناچوق رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9477167335 یتسپ :  دک  دهشم ،  ناچوق  هداج  رتمولیک 5  ناچوق ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

47017230-051  ، 47017231-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

47343001-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوش دوش هعلاطم   هعلاطم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ادتبا   ادتبا افطل   افطل تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ،، رورس رورس تمیق   تمیق مالعا   مالعا ناونع : : ناونع 127127

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابانگ یلاع  شزومآ  عمتجم   :: 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

6047521 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابانگ یلاع  شزومآ  عمتجم  یارب  تسویپ  لیاف  تاصخشم  اب  رورس  ددع  1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091338000051 زاین :  هرامش 

دابانگ یلاع  شزوما  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هناماس هارمه  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   HPE DL380 G10 لدم یپ  چا  رورس  الاک :  مان 

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

دابانگ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه 

هطوبرم سانشراک  دات  لیوحت و  خیرات  زا  یراکزور  رثکادح 20 تخادرپ 
ربتعم یتناراگ  یاراد 
یمیهاربا  09151188137

9691957678 یتسپ :  دک  ظفاح 16 ،  شبن  ظفاح - نابایخ  دابانگ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57254413-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57254413-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001092660000360 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6047595 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناراسچگ  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یزکرم  رورس  قاتا  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس ددع   ددع 11 ناونع : : ناونع 128128

یزکرم یزکرم رورس   رورس قاتا   قاتا ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 129129
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سراف قرب  یورین  عیزوت   :: 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   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6047633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  مالعتسا  گرب  ندرک  رپ   - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - رتویپماک رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007000001052 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناهفصا جوراس  نامیس  هدننک  هضرع  عجرم   KHD-PRODUX PLUS-SERVER لدم یتعنص  هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  سراف ،  قرب  عیزوت  تکرش  نامتخاس 147  اردصالم -  نیطسلف و  لصاف  دح  نیطسلف  - نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7134686479

32318617-071  ، 32319374-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32318408-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جوسای ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 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

6047672 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UPS تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004510000258 زاین :  هرامش 

جوسای ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
قاتا هداد و  زکرم  هکبش و  دربراک   B 9000 لدم ایلاتیا  هدنزاس  روشک   BORRI یتراجت مان   KVA 80 ناوت  Online-Double Conversion عون  UPS الاک :  مان 

اشوک کامآ  یدیلوت  یحارط و  هدننک  هضرع  عجرم  یکشزپ  یتعنص و  زکارم  رورس و 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیمن دات  دروم  ینیچ  هاگتسد  هجو  چیه  هب  .دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقنو  لمح  هنیزه  .دوش  هجوت  تسویپ  کرادم  هب  امتح  هجوت .   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام تخادرپ 4  .دشاب  رپمآ  امتحو 100  الابرمع  لوط  ابو  اپورا  درادناتسا  یاراد  دیاب  یرطاب 

7591741417 یتسپ :  دک  جوسای ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یرهطم  دیهش  راولب  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33338451-074  ، 33337230-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337231-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا یمازلا   یمازلا مالعتسا   مالعتسا گرب   گرب ندرک   ندرک رپرپ    - - دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- رتویپماک رتویپماک رورس   رورس ناونع : : ناونع 130130

UPSUPS ناونع : : ناونع 131131
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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 15 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6047775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تساوخرد  دروم  تسویپ  تاصخشم  قبط   G10 رورس گیگ  مر 64 هباشم و  یمالعادک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000797 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
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 

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

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

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

6046446 . هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  .تسویپ  لیاف  قبط  تاصخشم   G10 رورس هاگتسد  دیرخ 
دشاب یلصا  یتناراگ  یاراد 

هحفص 91) رورس  ( رورس

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

تسویپ6046452 تاصخشم  اب   DL380 Gen9 12 LFF رورس هاگتسد  ود  هحفص 91)دادعت  رورس  ( رورس

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

رورس6046926 میات  هحفص 91)دیرخ  رورس  ( رورس

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

هکبش6046978 تازیهجت  رورس و  هحفص 10)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6047139DL380 GEN10 رورس هاگتسد  کی  هحفص 91)دیرخ  رورس  ( رورس

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

عبرمرتم6047166 تحاسم 90  هب   ups رورس و قاتا  قیرح  دض  گنر  هحفص 8)یارجا  قیرح  ( قیرح

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

ناچوق6047219 یتعنص  هاگشناد  هنایار  رورس  تمیق  هحفص 91)مالعا  رورس  ( رورس

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

دراگ6047313 هحفص 32)رورس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

GBGB  3232 تیفرظ   تیفرظ رورس   رورس لانرتنیا   لانرتنیا مرمر   ناونع : : ناونع 132132

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

6047433HP هحفص 91)رورس رورس  ( رورس

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

دوش6047442 هعلاطم  تسویپ  لیاف  ادتبا  افطل  تسا  هباشم  دک  ناریا  ، رورس تمیق  هحفص 91)مالعا  رورس  ( رورس

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

.یتسویپ6047450 تاصخشم  اب  کسید  دراه  هدنرادهگن و  لیر  زاس ،  هحفص 88)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رورس6047521 ددع  هحفص 91)1 رورس  ( رورس

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

یزکرم6047595 رورس  قاتا  هحفص 91)ثادحا  رورس  ( رورس

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

تسا6047633 یمازلا  مالعتسا  گرب  ندرک  رپ   - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - رتویپماک هحفص 91)رورس  رورس  ( رورس

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

6047672UPS(91 هحفص رورس  ( رورس

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

6047775GB 32 تیفرظ رورس  لانرتنیا  هحفص 91)مر  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

( 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

6046409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قباطم   CONNECTION HEAD تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001097 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
ناریا یانیمولآ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   ROSEMOUNT هدنزاس عجرم   PGP4 لدم راشف  رتیمسنارت  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

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 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

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم   CONNECTION HEADCONNECTION HEAD ناونع : : ناونع 133133
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هوکربا ءایبنالا  متاخ  ناتسرامیب   :: 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

6047108 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمئاد روسنس  یاراد  نژیسکا  یولف  راشف و  صولخ ،  یریگ  هزادنا  تیلباق  اب  یزکرم  نژیسکا  یاه  متسیس  گنیروتینام  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - دنوسارتلا ای 

1101091661000069 زاین :  هرامش 
هوکربا ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط رای  سفن  هدننک  هضرع  عجرم   CA01 یتراجت مان  لدم 01  یزکرم  نژیسکا  زاگ  روزیلانآ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تخادرپ یناسر - مایپ  مرالا و  متسیس  ، بو تحت  نویساربیلاک  شیاپ و  متسیس  یاراد  - ناگیار شزوما  بصن و  - دم یآ  زوجم  یاراد   - لخاد دیلوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  ینف  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  - دشاب یم  ناتسرامیب  برد  الاک  لیوحت  دشابیم - هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  دشاب - یم  یدقن  تروص  هب 

8931734691 یتسپ :  دک  هوکربا ،  ایبنلا  متاخ  ناتسرامیب  یلع -  ماما  راولب  هوکربا -  هوکربا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32825001-035  ، 32825002-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32822411-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مئاق رظتنم  دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

MGPG-231-2528 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6047128 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمیش باسپ  روسنس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

یزکرم یزکرم نژیسکا   نژیسکا یاه   یاه متسیس   متسیس گنیروتینام   گنیروتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 134134

یمیش یمیش باسپ   باسپ روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 135135

هفرطکی هفرطکی ریش   ریش ژافوش -  -  ژافوش هزیناولاگ   هزیناولاگ دالوف   دالوف هروسام   هروسام هرهم   هرهم  - - چیکپ چیکپ یلخاد   یلخاد درب   درب  - - چیکپ چیکپ هعطق   هعطق روسنس   روسنس  - - یناشن یناشن شتآ   شتآ روتینام   روتینام دنب   دنب بآبآ   رشاو   رشاو ناونع : : ناونع
-- راوسیپ راوسیپ درفنم   درفنم ریش   ریش  - - درگ درگ عبر   عبر یپوت   یپوت ریش   ریش یایا - - هرپ   هرپ یدالوف   یدالوف روتایدار   روتایدار راکدوخ -  -  راکدوخ یکسید   یکسید

136136
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:: 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

6047168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دوش رداص  روتکاف  شیپ  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب  امتح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم ههام  هس  تخادرپ 

یزردوگ 09123138548 یاقا 
1101096102001222 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
عیانص هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  دنمجرا  میمص  عناص  عیانص  هدنزاس  عجرم  نایناریااص  یتراجت  مان   T-24 لدم یناشن  شتآ  روتینام  دنب  بآ  رشاو  الاک :  مان 

نایناریا دنمجرا  میمص  عناص 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
تراجت رابوسآ  هدننک  هضرع  عجرم   ASR یتراجت مان   AWH-24KW لدم چیکپ  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

تراجت رابوسآ  هدننک  هضرع  عجرم   ASR یتراجت مان   AWH-24KW لدم چیکپ  یلخاد  درب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
شیدناریخ نیدلارخف  هدننک  هضرع  عجرم   WARMTH یتراجت مان   N/M لدم ژافوش  هزیناولاگ  دالوف  هروسام  هرهم  الاک :  مان 

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

یزکرم تعنص  قاثیم  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  یجنلف  لاصتا  عون  سالک 150   A105 دالوف سنج   in 10 زیاس راکدوخ  یکسید  هفرطکی  ریش  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
یحادم نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت 2000  مان   10p لدم  60x60 cm داعبا هرپ 10  دادعت  یا  هرپ  یدالوف  روتایدار  الاک :  مان 

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

یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم   SGI ناریا زاگ  ریش  یتراجت  مان   bar 25 راشف یا  هوزر  لاصتا  عون   in 3 زیاس هدش  یراکبآ  یجنرب  سنج  درگ  عبر  یپوت  ریش  الاک :  مان 
ناریا زاگ  ریش 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

عون  PN 16 راشف یزغم  لصو  عطق و  مزیناکم  وکتیس  یتراجت  مان  یداب  یحلاص  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   in 2\1 زیاس یجنرب  راوسیپ  درفنم  ریش  الاک :  مان 
یا هوزر  لاصتا 

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

یناسیس لیمج  هدننک  هضرع  عجرم  رف 2567  امرگ  ناریا  یتراجت  مان  تاسیسات  روتایدار  دربراک  لدم 113   in 2\1 ریش الاک :  مان 
تسد 2 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

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6047571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، هباشم دک  ناریا  ناگیار ، لاسرا  یمسر ، روتکاف  تسویپ ، ینف  تاصخشم  قبیط  رتموراب )  یطیحم (  جنسراشف  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا لماک  ینف  تاصخشم  جرد  اب  روتکاف  شیپ 

1101001050000158 زاین :  هرامش 
کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قفش بآ  رهش  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   APMS85-L لدم یسانشاوه  لاتیجید  رتموراب  راشف  روسنس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

جرد اب  روتکاف  شیپ  هباشم ، دک  ناریا  ناگیار ، لاسرا  یمسر ، روتکاف  تسویپ ، ینف  تاصخشم  قبیط  رتموراب )  یطیحم (  جنسراشف  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یتناراگ  ههام ، کی  هیوست  یمازلا ، لماک  ینف  تاصخشم 

1439956111 یتسپ :  دک  دمحا ،  لآ  لالج  هارگرزب  عطاقت  زا  رتالاب  یلامش - رگراک  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88007953-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88025420-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: 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 08 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048085 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ( رتموراب رتموراب یطیحم (  (  یطیحم جنسراشف   جنسراشف هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 137137

دربراک دربراک   GRGR راشف   راشف روسنس   روسنس  -  - MWM TBD232V12MWM TBD232V12 روتارنژ   روتارنژ روتوم   روتوم روتکژنا   روتکژنا یدالوف   یدالوف نزوس   نزوس روتومورتکلا -  -  روتومورتکلا   22 RS/C3RS/C3  62076207  ناقاتای ناقاتای ناونع : : ناونع
ایناکسا ایناکسا سوبوتا   سوبوتا روتوم   روتوم نغور   نغور نوتسیپ   نوتسیپ گنیر   گنیر اتویوت -  -  اتویوت روتوم   روتوم تباث   تباث ناقاتای   ناقاتای لغب   لغب -- لزید لزید روتوم   روتوم

138138
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دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  یرابتعا  دیرخ 

1101092288004555 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هعسوت پارتاس  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   SKF BEARING هدنزاس عجرم   SKF یتراجت مان  روتومورتکلا   2RS/C3 6207 ناقاتای الاک :  مان 
نایناریا تعنص 

ددع 6 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

یدهم هدننک  هضرع  عجرم   MWM هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MWM یتراجت مان   MWM TBD232V12 روتارنژ روتوم  روتکژنا  یدالوف  نزوس  الاک :  مان 
قلطم یرازلگ 

ددع 6 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3512B لزید روتوم  دربراک   GR راشف روسنس  الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک 

ددع 12 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

ایسآ ردص  رتسگ  لین  هدننک  هضرع  عجرم  وگیو  اتویوت  روتوم  تباث  ناقاتای  لغب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
یریزو ردنکسا  هدننک  هضرع  عجرم  ووه  نویماک  روتوم  تباث  ناقاتای  لغب  الاک :  مان 

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

ینف 1449520 هرامش  هاوگ  هدننک  هضرع  عجرم  ایناکسا  سوبوتا  روتوم  نغور  نوتسیپ  گنیر  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
کدی ادزم  یتراجت  مان  پیت 1  ادزم 3  درادناتسا  یکت  تباث  ناقاتای  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

کدی ادزم  یتراجت  مان  پیت 1  ادزم 3  تباث 0/50  ناقاتای  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
کدی ادزم  یتراجت  مان  پیت 1  ادزم 3  درادناتسا  تباث  ناقاتای  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نیشام روحم  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   KOMATSU یتراجت مان   PC300-7 لیب روتوم  دربراک  درادناتسا  تباث  عون  ناقاتای  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قباطم  رظن  دم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

67725-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 129 ھحفص 104 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7g9fx58sl6264?user=37505&ntc=6048085
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6048085?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6048179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ار یلام  ینف و  تاداهنشیپ   . دشابیم تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش   . دشابیم هباشم  دک  ناریا  یقرب ) زمرت  تاعطق  )0130358 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش لاسرا  ازجم  روطب 

1101093985007350 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لزید ژاریت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   NG80A لدم  Beiben نویماک زمرت  رادم  دربراک  یقرب  هلر  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
Xiamen King Long United Automotive هدنزاس عجرم   XMQ6180G1 لدم نیباکود  یربرفاسم  گنال  گنیک  سوبوتا  یتسد  زمرت  یقرب  روسنس  الاک :  مان 

ایرآ کین  هراتس  یزاسوردوخ  هدننک  هضرع  عجرم   Industry Co.,Ltd
ددع 20 دادعت : 

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

لاسرا ازجم  روطب  ار  یلام  ینف و  تاداهنشیپ   . دشابیم تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش   . دشابیم هباشم  دک  ناریا  یقرب ) زمرت  تاعطق  )0130358 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش

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

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

یتسویپ6046409 تاصخشم  قباطم   CONNECTION HEAD(100 هحفص روسنس  ( روسنس

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

یزکرم6047108 نژیسکا  یاه  متسیس  گنیروتینام  هحفص 100)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

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

یمیش6047128 باسپ  هحفص 100)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

هروسام6047168 هرهم   - چیکپ یلخاد  درب   - چیکپ هعطق  روسنس   - یناشن شتآ  روتینام  دنب  بآ  رشاو 
یپوت ریش  یا - هرپ  یدالوف  روتایدار  راکدوخ -  یکسید  هفرطکی  ریش  ژافوش -  هزیناولاگ  دالوف 

- راوسیپ درفنم  ریش   - درگ عبر 

هحفص 100) روسنس  ( روسنس

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

ددرت6047208 لرتنک  تیگ  رتمولوگاوک - هاگتسد  یمشچ  یاهمتسیسروسنس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 57) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

سوبوتا سوبوتا وو   نویماک   نویماک هبهب   طوبرم   طوبرم یقرب   یقرب زمرت   زمرت تاعطق   تاعطق 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   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

هتسب6047337 رادم  نیبرود  یتکرح  روسنس  وردوخ -  لماک  ریگدزد  هحفص 65)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6047571 ( رتموراب یطیحم (  جنسراشف  هاگتسد  هحفص 100)کی  روسنس  ( روسنس

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

قیرح6047854 مالعا  هحفص 37)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6048085MWM روتارنژ روتوم  روتکژنا  یدالوف  نزوس  روتومورتکلا -   2RS/C3 6207 ناقاتای
 - اتویوت روتوم  تباث  ناقاتای  لغب  - لزید روتوم  دربراک   GR راشف روسنس   - TBD232V12

ایناکسا سوبوتا  روتوم  نغور  نوتسیپ  گنیر 

هحفص 100) روسنس  ( روسنس

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

6048160 - یزاگ نیبروت  لوا  فیدر  دربراک  کرحتم  هرپ  بآ -  نایرج  تعرس  یریگ  هزادنا  روسنس 
KVM چیئوس یطخ -  رتمویسناتپ  جنسراشف - 

هحفص 41) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

سوبوتا6048179 نویماک و  هب  طوبرم  یقرب  زمرت  هحفص 100)تاعطق  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

6046824 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/30 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ تاصخشم  قبط  ) لاکیناکم چیئوس  ناونع : 

14013559 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/20 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

لاکیناکم لاکیناکم چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 140140
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روباشین یبیکرت  لکیس  هاگورین   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

NCCPP-80-131 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6046871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراک  نغور  رده  امد  چیئوس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ،  هورگ 

:: 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

رهشمرخ یبیکرت  لکیس  هاگورین   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

NCCPP-86-140 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/29هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6047160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس تیمیل  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

یراک یراک نغور   نغور رده   رده امد   امد چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 141141

چیئوس چیئوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 142142
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6047173 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  رظن  دم  یلخاد  عون   ) یتسویپ تاصخشم  قباطم   AC / DC دم چیئوس  هیذغت  عبنم  روترونیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001092 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
راک نفلت  سراپ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HAWAEI یتراجت مان   W 1500 ناوت  AC / DC دم چیئوس  هیذغت  عبنم  روترونیا  الاک :  مان 

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  رظن  دم  یلخاد  عون  ) .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

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6047721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  چیئوس  سراپ  ( LTB(BLK یاهدیلک یکدی  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001046000426 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ قبط  چیئوس  سراپ  ( LTB(BLK یاهدیلک یکدی  مزاول  دیرخ  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هچنانچ .ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  انمض  .دامرف  لصاح  سامت  یبوقعی  یاقآ  هرامش 09177126895  اب  افطل  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  مورحم  سراف  یا  هقطنم  قرب  تکرش  تالماعم  هیلک  رد  روضح  زا  هام  شش  تدم  هب  دهد  فارصنا  راک  ماجنا  زا  مالعتسا  هدنرب 

7134696333 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  شبن  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32142312-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

AC / DCAC / DC  دمدم چیئوس   چیئوس هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم روترونیا   روترونیا ناونع : : ناونع 143143

تسویپ تسویپ قبط   قبط چیئوس   چیئوس سراپ   سراپ ( ( LTB(BLKLTB(BLK  یاهدیلک یاهدیلک یکدی   یکدی مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 144144

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

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

زا 129 ھحفص 108 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xnguaesj46tk2?user=37505&ntc=6047173
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6047173?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zglhl3g7ksfkv?user=37505&ntc=6047721
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6047721?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


سراف هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ   :: 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   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6048031 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  امد  راشف و  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001395000083 زاین :  هرامش 

سراف هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   DELTA CONTROL هدنزاس عجرم   PRESSURE SWITCH یتراجت مان   S21 لدم یتعنص  راشف  چوس  الاک :  مان 

ایرآ نراک  ورتپ 
ددع 1 دادعت : 

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

ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7146676455 یتسپ :  دک  سراف ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  ظفاح ، نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32281425-071  ، 32284454-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32284454-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امد امد وو   راشف   راشف چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 145145

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048051 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قباطم  مالقا  ریاس  کرام DELTA و  اب   DIFF. PRESS. SWITCH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001081 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم رزخ  هدننک  هضرع  عجرم   INSERT DEAL یتراجت مان  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   in 1 زیاس  J0.E0.U1.I.00.00 31100 لدم یتعنص  الاب  راشف  روتالوگر  الاک :  مان 

ایسآ
ددع 2 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
ایسآ یسدنهم  رزخ  هدننک  هضرع  عجرم   DELTA/ UK یتراجت مان  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   H3010IJ002F لدم یکیرتکلا  راشف  فالتخا  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 2 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

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیرتکلا یکیرتکلا راشف   راشف فالتخا   فالتخا چیئوس   چیئوس یتعنص -  -  یتعنص الاب   الاب راشف   راشف روتالوگر   روتالوگر ناونع : : ناونع 146146

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قباطم  چیئوس  کیتاتسا  رنرونیا و  زاسوسکی , تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001086 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا تاقیقحت  هدننک  هضرع  عجرم   FOTROUSI ELECTRONICS یتراجت مان   FDR31-N10 لدم  KVA 10 ناوت تنوم  کر  نیالنآ   UPS الاک :  مان 

یسورطف
هاگتسد 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  رظندم  مالقا  لخاد  تخاس  .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

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6046445 ( usb یب (  سا  وی   FJ-4UK لدم لیپ  تن  تروپ  راهچ  چیوس   KVM(41 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ربیف6046467 لوژام  چیئوس 3850 و  لوژام  هحفص 41)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لاکیناکم6046824 هحفص 106)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

یراک6046871 نغور  رده  امد  هحفص 106)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس6047160 هحفص 106)تیمیل  چیئوس  ( چیئوس

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

6047173AC / DC دم چیئوس  هیذغت  عبنم  هحفص 106)روترونیا  چیئوس  ( چیئوس

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

6047323KVM چیئوس هنایار - هکبش  اتید  چیئوس  هزیناولاگ -  سنج  ینیس  اب  هارمه  تینوی  کر 4 
هنایار هکبش  هکبش  رتور  تروپ - هکبش 24 

هحفص 41) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6047721 قبط  چیئوس  سراپ  ( LTB(BLK یاهدیلک یکدی  مزاول  هحفص 106)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

تنوم تنوم کرکر   نیالنآ   نیالنآ   UPSUPS چیئوس - - چیئوس کیتاتسا   کیتاتسا وو   رنرونیا   رنرونیا زاسوسکی , , زاسوسکی تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 147147

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

امد6048031 راشف و  هحفص 106)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

یکیرتکلا6048051 راشف  فالتخا  چیئوس  یتعنص -  الاب  راشف  هحفص 106)روتالوگر  چیئوس  ( چیئوس

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

تنوم6048054 کر  نیالنآ   UPS چیئوس - کیتاتسا  رنرونیا و  زاسوسکی , هحفص 106)تخاس  چیئوس  ( چیئوس

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

6048160 - یزاگ نیبروت  لوا  فیدر  دربراک  کرحتم  هرپ  بآ -  نایرج  تعرس  یریگ  هزادنا  روسنس 
KVM چیئوس یطخ -  رتمویسناتپ  جنسراشف - 

هحفص 41) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

امد6048031 راشف و  هحفص 106)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) توص توص  " " 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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زاریش رجفلاو  یادهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6046935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هشیش 6 و ییوشک  تروص  هب  کی  هجرد  تالا  قاری  اب  کتنیو  کرام  نوگرا  زاگ  هرادج  ود   upvc هرجنپ سیورس upvc و  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیم  4

1101091591000050 زاین :  هرامش 
رجفلاو یادهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

دبرف تراجت  راک  هدننک  هضرع  عجرم   mm 32 تماخض  1000x2000 mm داعبا  UPVC سنج هبیتک  اب  هتلاح  کت  سیورس  رد  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
قاط نیرز  یتامدخ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  لدم 02   90x180 cm داعبا  UPVC یترارح یتوص و  قیاع  هتلاح  کت  وش  زاب  هرجنپ  الاک :  مان 

ناجیابرذآ
ددع 65 دادعت : 

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

تخادرپ لیم  هشیش 6 و 4  ییوشک  تروص  هب  کی  هجرد  تالا  قاری  اب  کتنیو  کرام  نوگرا  زاگ  هرادج  ود   upvc هرجنپ سیورس upvc و  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 (( یمازلا روتکاف  شیپ  لیابوم و  نفلت  هرامش  تسویپ  هدش ((- ماجنا  ژارتم  و  تیمک -  تیفیک و  رظن  زا  ینف  رظان  دات  اب  لیوحت  نامز  زا  هزور   40

7135761147 یتسپ :  دک  زاریش ،  یرادنامرف  بنج  - رگدادما یادهش  نابایخ  - زاریش - سراف زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2931219-0713  ، 32331029-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32331029-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پ.س.آ تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

یرهشمه  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6047576 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ یاه  هژورپ  زا  یکی  توص  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  لمح   ، نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دوب دهاوخ  تمیق  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  رشن  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 16 روپسابع  دیهش  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت  یناشن  هب  هصقانم  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هرادج هرادج ودود     upvcupvc هرجنپ   هرجنپ وو     upvcupvc سیورس   سیورس برد   برد ناونع : : ناونع 148148

دوخ دوخ یاه   یاه هژورپ   هژورپ زازا   یکی   یکی توص   توص متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح   لمح  ، ، نیمات نیمات ناونع : : ناونع 149149

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  زکرم  یامیس  ادص و   :: 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 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

6047753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لصا لانیجروا و  دیاب  سانجا  هیلک.دشاب  یم  تسویپ  تسیل  قبط  دیرخ  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سانشراک 09151413128 هرامش.دشاب 

1101090416000037 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 

دنرفا جوم  انف  هدننک  هضرع  عجرم   ATEME هدنزاس عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   ATEME یتراجت مان   DR5000 لدم  HEVC ریوصت توص و  ردوکید  الاک :  مان 
زربلا

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

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

سانشراک هرامش.دشاب  لصا  لانیجروا و  دیاب  سانجا  هیلک.دشاب  یم  تسویپ  تسیل  قبط  دیرخ  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09151413128

 : یتسپ دک  ناتسچولب ،  ناتسیس و  زکرم  یامیس  ادص و  یرادناتسا -  یوربور  یدازآ -  نادیم  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816718891

31162413-054  ، 33225052-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33225052-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HEVCHEVC  ریوصت ریوصت وو   توص   توص ردوکید   ردوکید ناونع : : ناونع 150150

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تالیش  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   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6048071 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرادم هب  قوف  الاک  طقف  دوشن  یراذگ  تمیق  هباشم  سنج  دامرف  هعجارم  تسویپ  کرادم  هب  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
AR-1562 نوگرآ رکیپسا  دامرف  هعجارم  تسویپ 

1101003054000157 زاین :  هرامش 
ناریا تالیش  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رتسام توص  یکینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 1650300025  وکا  وگدنلب  رتویت  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

الاک رابتعا  نتشاد  تروص  رد  الاک  دات  لیوحت و  زا  سپ  زور  هجو 60  تخادرپ  دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  نامزاس  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرقاب سامت 09124138405  هرامش  دشاب  دیاب  تنامض  یاراد  الاک  یراوید  هیاپ  هارمه  هب 

1418636331 یتسپ :  دک  ش 236 ،  یبرغ - یمطاف  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66944444-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66941367-021 :: 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

هرادج6046935 ود   upvc هرجنپ سیورس upvc و  هحفص 112)برد  توص  ( توص

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

یلسکیپاگم6047382 نوتیارب 2  هتسب  رادم  هحفص 65)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دوخ6047576 یاه  هژورپ  زا  یکی  توص  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  لمح   ، هحفص 112)نیمات توص  ( توص

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

6047753HEVC ریوصت توص و  هحفص 112)ردوکید  توص  ( توص

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

6047775GB 32 تیفرظ رورس  لانرتنیا  هحفص 91)مر  رورس  ( رورس

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

وکا6048071 وگدنلب  هحفص 112)رتویت  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

وکا وکا وگدنلب   وگدنلب رتویت   رتویت ناونع : : ناونع 151151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6046373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه  یتسویپ -  تسیل  قبط  یتساوخرد  دراوم  دشابیم -  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092410001189 زاین :  هرامش 

ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
GREEN یتراجت مان  زربلا  هنایار  ایام  هدننک  هضرع  عجرم   intel i7 6950 لماک هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

راثآ ضیف  یقالخا  دماح  هدننک  هضرع  عجرم   TESCO یتراجت مان   wire لدم هنایار  سوم  دروبیک و  تس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
روپ شرآ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدام  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نژیو  سکیا  یتراجت  مان   XL2020AL لدم  in 20 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

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

تن دوردیپس  ماگشیپ  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   fdw 428 لدم هراک  دنچ  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف هجوت  تسویپ  هب  دشابیم - هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه  یتسویپ -  تسیل  قبط  یتساوخرد  دراوم  دشابیم -  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناروشرز ،  یالط  یندعم   عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   7 کالپ 5 -  شزاس  نادیهش  هچوک  رصعیلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1593856913

45530162-044  ، 45530859-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هراک هراک دنچ   دنچ رگپاچ   رگپاچ لماک - - لماک هنایار   هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 152152

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

6046380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشابیم هباشم  دکناریا   ) ناریا تخاس  چنیا  روتینام 22  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030258000015 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدام  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   20MK400 لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 210 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ هب  ندادرثا  بیترت  تهج  هبو  تسا  هدیدرگ  یراذگراب  یتسویپ  کرادمرد  یتساوخرد  روتینام  ءاهب  مالعتسا  گرب  دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن یراذگراب  اددجم  لیمکتزا  سپ  یتسیاب 
الاک  لیوحترا  سپ  یدقن  باسح  هیوست 

دشابیم هدنشورف  هدهعب  الاک  لاسراو  لیوحت  هنیزه 

9185914711 یتسپ :  دک  مایخ 33 ،  شبن  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37006120-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37645339-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6046438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(( دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا  ) ) ناریا ناریا تخاس   تخاس چنیا   چنیا   2222 روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 153153

هاگتسد هاگتسد 22 روتینام روتینام  ، ، 22 سوم سوم وو   دروبیک   دروبیک ،،22 هیذغت هیذغت عبنم   عبنم ،،22 سیک سیک ،،22 دراه دراه ،،22 مرمر   هظفاح   هظفاح ،،22 هدنزادرپ هدنزادرپ ،،22 دربردام دربردام ناونع : : ناونع 154154

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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قبط هاگتسد  سومدپ 2  هاگتسد و  2 روتینام  ، 2 سوم دروبیک و  ،2 هیذغت عبنم  ،2 سیک ،2 دراه مر 2، هظفاح  ،2 هدنزادرپ ،2 دربردام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام تخادرپ 4  طیارش  هدش و  تسویپ  ینف  تاصخشم 

1101007004000255 زاین :  هرامش 
قرب تکرش  هدننک :  رازگرب 

افیا یتراجت  مان  ( GAMA(B/S-2039 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

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

GREEN یتراجت مان   GP680R لدم  W 680 هنایار هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
ناریلد نارتسگ  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   Adata یتراجت مان   SSD SX900 لدم  GB 128 تیفرظ هنایار  کسید  دراه  الاک :  مان 

ناجیابرذآ
ددع 2 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
اتسیا ییالط  هظفاح  هدننک  هضرع  عجرم   KHX یتراجت مان   GB 8 تیفرظ لدم 002   DDR3 مر الاک :  مان 

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

زیر عیانص  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک   OPTREN AMD یتراجت مان  لدم 6282   MHz 3300 شزادرپ تعرس  هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
زربلا هنیسراپ  یاه  هدنزادرپ 

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

راشفا اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   ASUS H110M-C لدم هنایار  دربراک  هعطق  دربردام  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
رکتبم ناقالخ  داراب  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  داراب  یتراجت  مان   WR1 لدم سوم  یچم  دپ  الاک :  مان 

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

راثآ ضیف  یقالخا  دماح  هدننک  هضرع  عجرم   TESCO یتراجت مان   wire لدم هنایار  سوم  دروبیک و  تس  الاک :  مان 
تس 2 دادعت : 

1401/09/28 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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 129 ھحفص 118 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qlbe5e53ynqxr?user=37505&ntc=6046438
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6046438?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


سیدرپ 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 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

6046779 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام یزلف  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095626000030 زاین :  هرامش 

سیدرپ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
لزغ تراجت  صیخرت  هدننک  هضرع  عجرم   X-32 لدم روتینام  یزلف  هیاپ  الاک :  مان 

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

سیدرپ رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش لصو  زیم  هب  هک  روتینام  یارب  یپوکسلت  یزلف  هیاپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1985717444 یتسپ :  دک  کریجنا ،  با  نابایخ  یادتبا   ، کریجنا با  نابایخ   ، دیما ریفس  راولب   ، تلادع نادیم   ، سیدرپ سیدرپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76295330-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

76297800-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام یزلف   یزلف هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 155155

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

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

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

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

6047147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  روتینام  لماک و  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001597000272 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تنیط کاپ  کباب  هدننک  هضرع  عجرم   DATIS هدنزاس عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   DATIS یتراجت مان   B606 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 32 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225 GN لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 52 دادعت : 

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

هباشم دک  ناریا  زا  - ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم  - یضاقتم دحاو  دات  رابنا و  هب  لیوحت  زا  سپ  هام  تخادرپ 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدش هدافتسا 

6134813956 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  بآ و  نامزاس  یزکرم  نامتخاس  ناتسلگ  هداج  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337001-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331001-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   لماک   لماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 156156
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نارهت هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6047238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

canon 6018 رتنیرپ ددع  G و 5   + چنیا  LED 24 روتینام ددع  G و 6  + چنیا  LED 27 رویتنام ددع   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093197000004 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
سراپ هنایار  دنورا  هدننک  هضرع  عجرم   CANON هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   CANON یتراجت مان  لدم 6018  هنایار  دیفس  هایس و  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
راهباچ دازآ  هقطنم  سراپ  هارمه  انیت  هدننک  هضرع  عجرم   KTC هدنزاس عجرم   G+PLUS یتراجت مان   GGM-L276FN لدم  in 27 زیاس یزاب  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یراذگراب  یتایلام  کرادم  هارمه  هب  هناماس  رد  یقیقح  صخشای  یقوقح  یمسر  روتکاف  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش لاسرا  روتکاف  لصا  سنج  هارمهب  -2

.دیریگب سامت  یردیح  یاقآ  هرامشاب 09366120752 لاوس  هنوگره  تروصرد  -3

1417466191 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  - رذآ نابایخ 16  بالقنا -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61112670-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66462349-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنیرپ رتنیرپ رویتنام   - - رویتنام ناونع : : ناونع 157157
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ناتسدرک ناتسا  کناب  تسپ  بعش  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 23 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6047412 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یتناراگ هام  اب 18   ASUS VP228 لدم :  هاگتسد  دادعت 31  هب  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001594000020 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  کناب  تسپ  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اناداپآ هنایار  هعسوت  تراجت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   VP228-HE لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 31 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یتناراگ هام  اب 18   ASUS VP228 لدم :  هاگتسد  دادعت 31  هب  روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6613915435 یتسپ :  دک  ماما ،  نابایخ  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33176907-087  ، 33176901-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33176902-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ع)  ) یبتجم نسح  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6047415 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  قاصلا  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  ههام  راهچ  هیوست  تسویپ  رد  جردنم  تاصخشم  اب  لاکیدمروتینام  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا

1101000473000047 زاین :  هرامش 
یبتجم ع نسح  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اتت هدننک  هضرع  عجرم  لدم 41077  یعبرم  رتم  داعبا  ریغتم  مایپ  گنر  کت  گنیروتینام  رگشیامن  الاک :  مان 
عبرم رتم  1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
دابآ رظن  رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا روتکاف  شیپ  قاصلا  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  ههام  راهچ  هیوست  تسویپ  رد  جردنم  تاصخشم  اب  لاکیدمروتینام  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3331754568 یتسپ :  دک  یرهطم ،  نابایخ  دابارظن  زربلا  دابآ ،  رظن  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45355953-026  ، 45364230-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45358204-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.یتناراگ .یتناراگ هام   هام   1818 اباب     ASUS VP228ASUS VP228 لدم :  :  لدم هاگتسد   هاگتسد   3131 دادعت   دادعت هبهب   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 158158

لاکیدمروتینام لاکیدمروتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 159159

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناویرم ناتسرهش  رجف  ناتسرامیب   :: 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 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

6047484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتسگ ناگزاس  هاگتسد  یراوید  هیاپ  یرتمیسکا و  سلاپ   , ecg لباک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094454000288 زاین :  هرامش 

ناویرم ناتسرهش  رجف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   MAICUFF یتراجت مان  رتسگ  ناگزاس  رتمیسکا  سلاپ  هاگتسد  دربراک   SAZGAN GOSTAR لدم هجرد  لاسگرزب 40  یتشگنا  بورپ  الاک :  مان 

m 3 لوط  XUZHOU MAICUFF TECHNOLOGY هدنزاس عجرم  نایناریا  زیهجت  ابص  هدننک 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
رتسگ ناگزاس  هدننک  هضرع  عجرم   MINDRAY یتراجت مان   ECG لدم یتایح  مئالع  روتینام  لباک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

رازبا کشزپ  ریذپ  راک  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   WH.50 لدم رتم  یسکا  سلاپ  گنیروتینام و  یاه  هاگتسد  یراوید  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

صخشم تهج  طقف  الاکدک.تسا  یمازلا  یس  رآ  یآ  دک.دشاب  دمیآ  رد  تبث  دیاب  دنرب.تسا  یمازلا  شورف  زوجم  هئارا   ، ههام شش  ات  هس  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمارگ  هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه.تسا  لوبق  لباق  زکرم  طسوت  تیفیک  دات  دمیآ و  رد  تبث  تروص  رد  اهدنرب.دشاب  یم  الاک  عون  ندومن 

6671713144 یتسپ :  دک  رجف ،  ناتسرامیب  تلاسر  راولب  ناویرم  ناویرم ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34530282-087  ، 34521460-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34521518-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هجرد هجرد   4040 لاسگرزب   لاسگرزب یتشگنا   یتشگنا بورپ   بورپ یراوید -  -  یراوید هیاپ   هیاپ وو   یرتمیسکا   یرتمیسکا سلاپ   سلاپ  ,  , ecgecg  لباک لباک ناونع : : ناونع 160160

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6047530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

hp m501 رتنیرپ هاگتسد  کی  تروپ و  چنیا 8  تنومکر 19  لوسنک  روتینام  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092638000209 زاین :  هرامش 

راهباچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
HP یتراجت مان  لدم 5550  یگنر  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

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

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   SR112 لدم  5U تنومکر هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  تنومکر  ینف  تاصخشم  تسویپ  .دشاب  یم  یضاقتم  رابنا  برد  لیوحت  و  زور ،  رثکادح 60  تخادرپ  ینامز  هزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9971617614 یتسپ :  دک  راهباچ ،  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش  - دایصراولب - راهباچ راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35339772-054  ، 35339986-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35339771-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

hp hp m501m501 رتنیرپ   رتنیرپ هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   تروپ   تروپ   88 چنیا   چنیا   1919 تنومکر   تنومکر لوسنک   لوسنک روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 16 116 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رها ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6047533 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوس 09142366168 هنوگ  ره  یتسویپ -  کرادم  قبط  هدنشورف - هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه  هنایار -  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006006000006 زاین :  هرامش 

رها ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
روپ متسر  دوعسم  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 1102  دیفس  هایس و  رگپاچ  الاک :  مان 

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

یمزراوخ یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GREEN 2009 لدم  P5 هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   MSI یتراجت مان   CR640/Intel Core i3-2350M 2.3GHz 3MB 5GT/s/4GB/500GB لدم کوب  تون  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

سراپ گنه  یتارداص  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
کارا درف  ناراگن  هدننک  هضرع  عجرم   X.VISION یتراجت مان   LED-22 لدم  in 22 زیاس هنایار   LED روتینام الاک :  مان 

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

رها رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاوس 09142366168 هنوگ  ره  یتسویپ -  کرادم  قبط  هدنشورف - هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه  هنایار -  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5451663591 یتسپ :  دک  ولیس ،  رابنا  یوربور  یمالسا -  یروهمج  راولب  رها -  رها ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44232408-041  ، 44232409-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44232406-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 162162
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دزی ناتسا  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک   :: 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 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

6047641 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام یتناراگ 24  اب  / GDN-225 LN FULL HD لدم :  /G PLUS 22 یتساوخرد " روتینام   2 دشاب - یم  هباشم  دک  ناریا  - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005173000021 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  هر   ینیمخ   ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا  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 : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لقنو لمح  هنیزه  3 دشاب یم  یراک  زور  لیوحت 10  خیرات  زا  اهالاک  هجو  تخادرپ  2 ددرگ هئارا  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  هبساحم  نودب  الاک  تمیق  1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب زاین  یلک  حرش  قبط  تسیاب  یم  هدش  هئارا  روتینام  دشاب 4  یم  دزی  ناتسا  دادما  هتیمک  رابنا  برد  قوف  یالاک  لیوحتو  هدنشورف  هدهع ی  هب 

8916713577 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  ع - )  ) نیسح ماما  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1811-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36249101-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هراک6046373 دنچ  رگپاچ  لماک - هنایار  هحفص 115)سیک  روتینام  ( روتینام

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

6046380( دشابیم هباشم  دکناریا   ) ناریا تخاس  چنیا  روتینام 22  هحفص 115)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

60464382 سوم دروبیک و  ،2 هیذغت عبنم  ،2 سیک ،2 دراه مر 2، هظفاح  ،2 هدنزادرپ ،2 دربردام
هاگتسد 2 روتینام ،

هحفص 115) روتینام  ( روتینام

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

روتینام6046779 یزلف  هحفص 115)هیاپ  روتینام  ( روتینام

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

یزکرم6047108 نژیسکا  یاه  متسیس  گنیروتینام  هحفص 100)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

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

روتینام6047147 لماک و  هحفص 115)سیک  روتینام  ( روتینام

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

هروسام6047168 هرهم   - چیکپ یلخاد  درب   - چیکپ هعطق  روسنس   - یناشن شتآ  روتینام  دنب  بآ  رشاو 
یپوت ریش  یا - هرپ  یدالوف  روتایدار  راکدوخ -  یکسید  هفرطکی  ریش  ژافوش -  هزیناولاگ  دالوف 

- راوسیپ درفنم  ریش   - درگ عبر 

هحفص 100) روسنس  ( روسنس

inin زیاس  2424   زیاس   LEDLED  عون عون روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 163163
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رتنیرپ6047238 هحفص 115)رویتنام  - روتینام  ( روتینام

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

دراگ6047313 هحفص 32)رورس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

.یتناراگ6047412 هام  اب 18   ASUS VP228 لدم :  هاگتسد  دادعت 31  هب  هحفص 115)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

لاکیدمروتینام6047415 هحفص 115)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

هجرد6047484 لاسگرزب 40  یتشگنا  بورپ  یراوید -  هیاپ  یرتمیسکا و  سلاپ   , ecg هحفص 115)لباک روتینام  ( روتینام

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

6047530hp رتنیرپ هاگتسد  کی  تروپ و  چنیا 8  تنومکر 19  لوسنک  روتینام  هاگتسد  کی  دیرخ 
m501

هحفص 115) روتینام  ( روتینام

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

هنایار6047533 هحفص 115)تازیهجت  روتینام  ( روتینام

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

6047641in 24 زیاس  LED عون هحفص 115)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

یکیرتکلا6047925 تعرس  هحفص 32)گنیروتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هار و6046383 لک  هرادا  یاه  نامتخاس  تهج  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  یارجا  بصن و  ، دیرخ
( عوطقم : دادرارق عون  هام ، دادرارق 3  تدم   ) هاشنامرک ناتسا  یزاسرهش 

هحفص 65) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هطوبرم6046994 تاموزلم  تازیهجت و  هتسبرادم و  نیبرود  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 16)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یاههاگتسیا6047806 یارب  زاین  دروم  تازیهجت  هارمهب  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  بصن  لمح و   ، هیهت
نادمه ناتسا   SC2 زکرم هب  ریواصت  لاقتنا  دیدج و  سدق  کمرگ و  روبعلا  بعص 

هحفص 65) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6047905 هحفص 65)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6048083 نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  هحفص 16)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یاه6046363 هاگتسد  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  یاقترا  یناسر و  زورب  ینف ، ینابیتشپ  یرادهگن ،
parswafو parsgateUTM

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرتویپماک6047141 تازیهجت  هحفص 19)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ییات و604714650 لوسنک 2000  ود  اب   altimate هخسن شیوداپ  سوریو  هحفص 19)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یددع6047286 هتسب 1   Corporate-AM هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب 
زادرپ نما  یرازفا  مرن  هدنزاس  عجرم  زادرپ  نما  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم 

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6047300- دزمتسد قوقح و  رازفا  مرن  هتسب  راکور  - میسقت  هبعج  - قرب ظفاحم  یطابترا - هکبش  لباک 
لاقتنا متسیس  ویدار  کنیس - چیوس  دیارپ  - وردوخ  زوزگا  ریگادص  دربراک  لب  یسکلف  هلول 

هکبش تکوس  هتسب -  رادم  نیبرود  یتارباخم - 

هحفص 65) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

مرن6047320 هتسب  یروتاینیم -   B زاف زویف 3  دیلک  میس -  یب  لا  سا  ید  یا  مدوم   - HDMI 1.4V لباک
کولب ینهآ -  یکراپ  غارچ  هیاپ   - یکیرتکلا روتکاتنک  - یلنسرپ دزمتسد  قوقح و   CD رازفا

گالپ تست  لانیمرت 

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنسیال6047346 رازفا  مرن  تراک  تنیوپ -  سسکا  سلریاو و  مالقا  نیمأت  هحفص 19)هیهت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زودنیو6047537 تحت  هخسن  هنزور  تیاس  بو  یحارط  رازفا  مرن  هحفص 19)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو6047693 هحفص 19)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاتیجید6047749 یریوصت  تراظن  یاه  هناماس  هحفص 65)ینابیتشپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

عمج6047832 نامدوپ /  یارب  یمومع  شخب  یناسنا  عبانم  تیریدم  عماج  هناماس  دیلوت  یحارط و 
هداد یروآ 

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یناسنا6047835 عبانم  تیریدم  عماج  هناماس  دیلوت  هحفص 19)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بو6047836 رب  ینتبم  / bpms رازفا مرن  هخسن  کی  هحفص 19)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6048173kaspersky هخسن هربراک ) هاجنپ  دصشش و   ) kaspersky سوریو یتنآ  سنسیال  دیرخ 
تسویپ تاصخشم  قبط   total security for business

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6048176ICS متسیس یرازفا  مرن  یتخاسریز و  هحفص 41)ءاقترا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاتیجید6047749 یریوصت  تراظن  یاه  هناماس  هحفص 65)ینابیتشپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هیمورا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6046428 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکزرپ وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009033000448 زاین :  هرامش 

هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یشزومآ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SCOPE یتراجت مان   43x65 cm زیاس روتکژرپ  وئدیو  یفقس  هیاپ  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تساوخرد  قبط  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5756151818 یتسپ :  دک  هیمورا ،  هاگشناد  رتمولیک 11  هاگشناد  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32752736-044  ، 32752734-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32752740-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

روتکزرپ6046428 هحفص 129)وئدیو  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

روتکزرپ روتکزرپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 164164
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