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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 15

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 15

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

( یهگآ دادعت 8  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 18

140 1140 1 رذآ   رذآ   2626 هبنش   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   186هکس , 050 , 000186 , 050 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   ,379رالد 150379, تاراما150 تاراما مهرد   104,940104,940مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   181هکس ,470 , 000181 ,470 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   261رالد , 2 00261 , 2 سیئوس00 سیئوس کنارف   418کنارف , 100418 , 100

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 119,700هکس , 0001 19,700 , اداناک000 اداناک رالد   286رالد , 100286 , ناتسبرع100 ناتسبرع لایر   103,970103,970لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 89,650هکس , 00089,650 , وروی000 410وروی ,490410 ژورن490, ژورن نورک   39,50039,500نورک

رایع رایع   1818 یالط   17,2یالط 13, 00017,2 13, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ474,540474,540دنوپ نپاژ نینی   دصکی   286دصکی , 100286 , 100

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
((3636))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((9797))
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( یهگآ دادعت 11  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 13  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 32

( یهگآ دادعت 17  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 41

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 52

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 52

( یهگآ دادعت 8  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 57

( یهگآ دادعت 11  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 61

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دابهپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) گنیجیپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 11  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 14  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

( 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 1  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

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

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

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

( یهگآ دادعت 11  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

( یهگآ دادعت 3  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

( یهگآ دادعت 10  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( یهگآ دادعت 2  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

( یهگآ دادعت 4  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

( یهگآ دادعت 14  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102
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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 10  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

( یهگآ دادعت 5  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هدنیآ کناب   :: 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   :: 1401/09/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6051416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  یزادنا ، هار  بصن  دادرارق  دقع  هب  تبسن  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  هعطق ) نیمات  اب  هارمها  یداتس  نامتخاس  اهناتسرهش و  نارهت ، بعش  رد  رقتسم  یبناج  تازیهجت  اه و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

روپ فجن  مناخ  هقبط 4  هدنیآ ، جرب  یلامش ، یالدنام  نوسلن  راولب  یادتبا  یلامش  سردم  هارگرزب   :: 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

یبناج یبناج تازیهجت   تازیهجت وو   اهاه   هنایار   هنایار یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن یزادنا ، ، یزادنا هار   هار بصن   بصن دادرارق   دادرارق دقع   دقع ناونع : : ناونع 11
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ناریا تارداص  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/11 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش ات  یهگا  رشن  زا   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6051511 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاناک تیریدم  کناب و  نیون  زوی ، چیئوس  یاه  هناماس  رد  یرادرب  هرهب  روظنم  هب  تازیهجت ، دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دادرتسا  لباق  ریغ  دانسار  جردنم د  باسح  هب  لایر  دانسا 3.000.000  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر غلبم 18.000.000.000  هب  هدننک  رازگرب  دحاو  باسح  هب  دقن  هجو  زیراو  ای  تارداص  کناب  یکناب  کچ  ای  یکناب  همان  تنامض  تروصب  نیمضت 

اهدادرارق هریاد  تاکرادت ، لک  هرادا  هقبط 4 ، رهپس ) نامتخاس  هرامش 85  هراهب  یارعشلا  کلم  شبن  هیمس ، نابایخ  نارهت ، : یناشن  :: سردآ سردآ

تاکرادت 84762356 هرادا  یفیرش  یاقآ   91086060 - 84765298 :: نفلت نفلت
یدمحا یاقآ 

:: تیاسبو تیاسبو

41476201 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093733000061 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6052864 :: هرازه هرازه 08:00دکدک   تعاس :   - 1401/10/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

روانف  هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یقرش  ناجیابرذآ  زکرم  یزاس  نما  تازیهجت  نیمات 

یقرش ناجیابرذآ  زکرم  یزاس  نما  تازیهجت  نیمات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,150,000,000 نیمضت :  غلبم 

تعاس 08:00  1402/01/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
زیربت  رهش : 

 1999713113 یتسپ :  دک 
، نارهت سردآینف  یالاک  دیرخ  روما  هناسر ، یروانف  هعسوت و  تنواعم  هرامش 2  نامتخاس  امیس ، ادص و  نامزاس  مج ، ¬ ماج نابایخ  رصعیلو ، نابایخ  نارهت ، سردآ 

هرامش نامتخاس  امیس ، ادص و  نامزاس  مج ، ¬ ماج نابایخ  رصعیلو ، نابایخ 

:: 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

لاناک لاناک تیریدم   تیریدم وو   کناب   کناب نیون   نیون زوی ، ، زوی چیئوس   چیئوس یاه   یاه هناماس   هناماس ردرد   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب روظنم   روظنم هبهب   تازیهجت ، ، تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

زکرم زکرم یزاس   یزاس نما   نما تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 33
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نیون یاه  یروانف  شرتسگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشودهرامش زور  یرادا  تقو  یادتبا  زا   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6052879 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SYMANTEC یتینما رازفا  مرن  یاه  لوژام  هیلک  یناسر  زورب  هرواشم و  شزومآ  یناسر  عالطا  ینابیتشپ  یزادنا  هار  بصن  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرفص یدهم  یاقآ  یناگرزاب  لک  هرادا  مود  هقبط  هرامش 54  اردصالم -  عطاقت  زا  رتالاب  ناتسدرک  هارگرزب  نیون  یاهیروانف  شرتسگ  تکرش   :: سردآ سردآ

83325670-09128651071 :: 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 یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003038000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6053078 :: هرازه هرازه :: 1401/10/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا  مرن  تیفیک  یبایزرا  هارمه  هب  تاعالطا  یروانف  تخاسریز  تینما  ءاقترا  یبایزرا و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روشک  یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  تیفیک  یبایزرا  هارمه  هب  تاعالطا  یروانف  تخاسریز  تینما  ءاقترا  یبایزرا و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
16:00 تعاس : 1401/11/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هقبط روشک -  یتایلامروما  نامزاس  رواد -  نابایخ  مایخ -  نابایخ  ینیمخ -  ماما  نادیم  نارهت -   ، 1114943661 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
اهدادرارق ییارجا  روما  هرادا  قاتا 137 -  لوا - 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یتینما یتینما رازفا   رازفا مرن   مرن یاه   یاه لوژام   لوژام هیلک   هیلک یناسر   یناسر زورب   زورب وو   هرواشم   هرواشم شزومآ   شزومآ یناسر   یناسر عالطا   عالطا ینابیتشپ   ینابیتشپ یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع
SYMANTECSYMANTEC

44

رازفا رازفا مرن   مرن تیفیک   تیفیک یبایزرا   یبایزرا هارمه   هارمه هبهب   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف تخاسریز   تخاسریز تینما   تینما ءاقترا   ءاقترا وو   یبایزرا   یبایزرا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 55
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ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092921000106 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6051394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 013_1401_072_002  ، Himax یتعنص نویساموتا  لرتنک  متسیس  تاعطق  دیرخ  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

نارهت  ، 1593657919 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یژایلآ  دالوف  تعنص  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناگدننک نیمات  ییاسانش  یهگا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/144 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6051493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زوسن و هیلوا و  داوم  یکیلوردیه و  یکیناکم  قیقد  رازبا  نویساموتا  یکیرتکلا  تاعطق  لماش  هدشن  یزاس  یموب  یتادراو  مالقا  هیلک  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن دیامن  یرادیرخ  یناهج  ربتعم  یاهدنرب  زا  ار  اهژایلآورف 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دیرخ تنواعم  هکرابم  یتسپ 8481018306  قودنص  کلمغاب -  یاتسور  یوربور  هکرابم  هداج  رتمولیک 55  ناهفصا -  تکرش  سردآ   :: سردآ سردآ

یلخاد 416  03133323251  - یلخاد 13  03133319690 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

03133317658 :: سکف :: pur@sfae.irسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HimaxHimax  یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

هیلوا هیلوا داوم   داوم وو   یکیلوردیه   یکیلوردیه یکیناکم   یکیناکم قیقد   قیقد رازبا   رازبا نویساموتا   نویساموتا یکیرتکلا   یکیرتکلا تاعطق   تاعطق لماش   لماش هدشن   هدشن یزاس   یزاس یموب   یموب یتادراو   یتادراو مالقا   مالقا هیلک   هیلک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
اهژایلآورف اهژایلآورف وو   زوسن   زوسن وو  

77
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093228000274 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6051512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفن  هاچ  سیتوا  نامرف  متسیس  یاه  تولیاپ  تاعطق  ملق  دیرخ 5  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

روما تاکرادت و  هرادا  یراجاغآ –  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  تفن –  راولب  هیدیما –   ، 6373193935 یتسپ :  دک  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
الاک

:: 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

ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی  یفیک  یبایزرا  لوا -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

013-1401-072-002 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگآ  پاچ  زا  سپ  زور  تفه  ات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهیک  :: عبنم هدشدایعبنم تلهم  مامتا  زا  سپ  زور  هدراهچ  ات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6052327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وروی  دروآرب 113.900   - Himax یتعنص نویساموتا  لرتنک  متسیس  تاعطق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زور راک 90  یارجا  تدم 

دات دروم  عبانم  دنلب  تسرهف  رد  یضاقتم  روضح  امین -  هناماس  رد  وروی  هلاوح  شورف  خرن  ساسارب  نآ  یلایر  لداعم  ای  وروی  نیمضت 5.695   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
(AVL تسرهف رد  جردنم   ) تفن تراز  یزکرم و  هاگتسد 

تفن یصصخت  ینف و  یشزومآ  زکرم  ناهفصا  فیرش  دیهش  یراصنا ک  نبارباج  نواک خ  ناهفصا خ   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir nioc.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

تفن تفن هاچ   هاچ سیتوا   سیتوا نامرف   نامرف متسیس   متسیس یاه   یاه تولیاپ   تولیاپ تاعطق   تاعطق یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 88

HimaxHimax  یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق 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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یقرشناجیابرذآ ناتسا  تسپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

داتس 2001001150000002 هرامش   1401/01 فلا.ش  :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 19هرامش خیرات 1401/09/21  تعاس 8  زا   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

باخرس  :: عبنم تعاس 19عبنم ات  حروم 1401/09/27  تعاس 8  زا   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم

6052538 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/10/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یزاس هداما  هرداص  هدراو و  هیزجت  شزادرپ  شناوخ   ) یتسپ تالوسرم  هزیناکم  گنیتروس  اب  طبترم  روما  ماجنا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

یقوقح روما  یقرشناجیابرذآ  ناتسا  تسپ  لک  هرادا  مشش  هقبط  یبونج -  شترا  خزیربت - فلا و د  یاهتکاپ  هئاراو   :: سردآ سردآ

35430884-035493271-02141933 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

MM/04/1400 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگا  جرد  نامز  زا  زور  تدم 7  هب   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهیک  :: عبنم تفایردعبنم تلهم  یاضقنا  زا  سپ  زور  تلهم 14  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6052328 :: 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

کالپ 11 متفه )  ناتسین  یروس (  تجح  دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  یناشن  هب  ناریا  یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: 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

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتسپ یتسپ تالوسرم   تالوسرم هزیناکم   هزیناکم گنیتروس   گنیتروس اباب   طبترم   طبترم روما   روما ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1010

(( Fire Fighting Diesel Engine Pump(VerticalFire Fighting Diesel Engine Pump(Vertical تستس   11 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

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

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

2001003038000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6051410 :: هرازه هرازه :: 1401/10/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، قیقد  LOM هئارا یحارط ، لماش : دوجوم  یاهتخاسریز  ریاس  زا  لقتسم  هناگادج و  یلحم  هکبش  رتسب  یارجا  تامدخ  هئارا  تازیهجت و  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تادنتسم  هئارا  هطوبرم و  یاهتست  ماجنا  هکبش ، یارجا 

روشک  یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
لقتسم هناگادج و  یلحم  هکبش  رتسب  یارجا  تامدخ  هئارا  تازیهجت و  نیمات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
16:00 تعاس : 1401/11/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هقبط روشک -  یتایلامروما  نامزاس  رواد -  نابایخ  مایخ -  نابایخ  ینیمخ -  ماما  نادیم  نارهت -   ، 1114943661 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
اهدادرارق ییارجا  روما  هرادا  قاتا 137 -  لوا - 

:: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

266171 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6052066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cisco isr 4331 هاگتسد هکبش 20  تازیهجت  ناگیار  یتناراگ  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   2/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/000/000 دیرخ : 

دحاو هرامش 302  قاتا  موس ، هقبط  نایسراپ  کناب  یزکرم  تارادا  کالپ 4  یبرغ  ناشفارز  نابایخ  شبن  یدازحرف  دیهش  راولب  برغ ،)  ) سدق کرهش  نارهت ،  :: سردآ سردآ
یزادرپراک

:: 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

هئارا هئارا یحارط ، ، یحارط لماش : : لماش دوجوم   دوجوم یاهتخاسریز   یاهتخاسریز ریاس   ریاس زازا   لقتسم   لقتسم وو   هناگادج   هناگادج یلحم   یلحم هکبش   هکبش رتسب   رتسب یارجا   یارجا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
تادنتسم تادنتسم هئارا   هئارا وو   هطوبرم   هطوبرم یاهتست   یاهتست ماجنا   ماجنا هکبش ، ، هکبش یارجا   یارجا قیقد ، ، قیقد   LOMLOM

1212

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت ناگیار   ناگیار یتناراگ   یتناراگ وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یفیک -  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093023000034 :: یهگآ یهگآ هرامش   18هرامش تعاس  - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6052310 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/10/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نادهاز جونهک و  هلول  طوطخ  یرادرب  هرهب  زکارم  یرونربیف  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 1/962/680/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تایلمع شش  هقطنم  تسار  تمس  یعرف  سابعردنب  بانیم  هار  سیلپ  یوربور  سابعردنب   :: سردآ سردآ

53133440  - 07632196011-07633678100-07632196012 :: نفلت :: shana.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

نیوزق تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/23/ق یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم شالت   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6052789 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادهگن هنیزه  دصرد  تروصب 100  کیبآ  زکرم  ییاوه  لباک و  هکبش  روما  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: QZ.TCI.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرونربیف یرونربیف یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1414

زکرم زکرم ییاوه   ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش روما   روما یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1515

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

مود تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

78-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یقاس  :: عبنم مودعبنم تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6052799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

APN مدوم دیرخ RTU و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نیمضت 14.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روشک یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  هینبا  نامتخاس و  هیاپ 5  لقادح 

:: سردآ سردآ

041 :: 34496274 و 34448095 -  نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

041-34447089 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  همیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود  لوا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هناماس 2001004635000007 :: 1401-5/ب - یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یداصتقا باتفآ   :: عبنم خرومعبنم تعاس 16  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6052918 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/10/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مئاد و لیوحت  شزومآ ، یربهار ، تقوم ، لیوحت  یزادنا ، هار  تامیظنت و  یدنبرکیپ ، بصن ، لیوحت ، تست و  تازیهجت ، نیمات  یلیصفت ، یحارط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هداد زکرم  یکیزیف  تخاسریز  هعسوت  شخب  تنامض 

و ینابیتشپ » تامدخ   » یتارباخم یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  هنیمز  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  کی  هبتر  یاراد  تیحالص  بحاص  یاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب  یم  هباشم  داعبا  اب  هداد  زکرم  یکیزیف  تخاسریز  هزوح  رد  هژورپ  لقادح 3  یزادنا  هار  بصن و و  نیمات ، هبرجت  تراظن و  هرواشم و  هنیمز  رد  هبتر 2  لقادح 

.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه 

:: سردآ سردآ

24551588 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

APNAPN  مدوم مدوم وو     RTURTU  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 1616

،، شزومآ شزومآ یربهار ، ، یربهار تقوم ، ، تقوم لیوحت   لیوحت یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   تامیظنت   تامیظنت یدنبرکیپ ، ، یدنبرکیپ بصن ، ، بصن لیوحت ، ، لیوحت وو   تست   تست تازیهجت ، ، تازیهجت نیمات   نیمات یلیصفت ، ، یلیصفت یحارط   یحارط ناونع : : ناونع
هداد هداد زکرم   زکرم یکیزیف   یکیزیف تخاسریز   تخاسریز هعسوت   هعسوت شخب   شخب تنامض   تنامض وو   مئاد   مئاد لیوحت   لیوحت

1717
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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

2001090407000206 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6053120 :: هرازه هرازه :: 1401/10/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیدرف  ناتسرامیب  هکبش  تخاس  ریز  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

سیدرف ناتسرامیب  هکبش  تخاس  ریز  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 300,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,190,000,000 نیمضت :  غلبم 

15:30 تعاس : 1401/10/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زربلا یکشزپ  مولع  هاگشناد   ، 3149779453 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تیریدم6051511 کناب و  نیون  زوی ، چیئوس  یاه  هناماس  رد  یرادرب  هرهب  روظنم  هب  تازیهجت ، دیرخ 
لاناک

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زکرم6052864 یزاس  نما  تازیهجت  هحفص 5)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هیلک6052879 یناسر  زورب  هرواشم و  شزومآ  یناسر  عالطا  ینابیتشپ  یزادنا  هار  بصن  تامدخ  هئارا 
SYMANTEC یتینما رازفا  مرن  یاه  لوژام 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

ناتسرامیب ناتسرامیب هکبش   هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسزوخ ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود  هدرشف  یمومع -  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

3284801100 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا فده و   :: عبنم مودعبنم تبون  یهگا  راشتنا  خیرات  زا  دعب  زور  رثکادح 14   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6052307 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UPS رگشیامن و چیئوس ،  زنل ،  ماد ،  نیبرود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر دانسا 500.000  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا تاکرادت  دحاو  الاک  تایلمع  تاکرادت و  روما  هرامش 4  یتعنص  کرهش  یوربور  یمور  لپ  هپت و  هار  هس  بسا  راهچ  نادیم  لصاف  دح  زاوها  ناتسزوخ   :: سردآ سردآ
 201

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یا هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6051537 :: هرازه هرازه تعاس 13دکدک    - 1401/10/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  یکیفارت  تازیهجت  لمح  دیرخ و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اه دادرارق  روما  یرادرهش  نامتخاس  ملعم  راولب  هبقرط   :: سردآ سردآ

85193768  - 88969737  - 02141934  - 05134225844 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

UPSUPS وو   رگشیامن   رگشیامن چیئوس ،  ،  چیئوس زنل ،  ،  زنل ماد ،  ،  ماد نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

رهش رهش حطس   حطس یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 2020
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رهشمالسا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی  لوا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یداصتقا ههجاوم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6052070 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هینبا  هبتر 5  هقطنم 3 - رباعم  یزاس  حطسمه  هژورپ  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
هار  هبتر 5  رهش -  حطس  رباعم  تلافسآ  یریگ  هکل  میمرت و  هژورپ  - 

لداعم  هبتر  اب  کیفارت  دناب و 3  هار و  هبتر 5  تاقلعتم - یکیفارت و  یاهولبات  بصن  دیرخ و  هژورپ  - 
...یهگآ لصا  رد  لماک  حرش 

.دش دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02156363090 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تقوهرامش نایاپ  تیاغل  خیرات 1401/09/29  زا   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یرادا

یرهشمه  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6052282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوردوخ  GPR اههار و یزاسور  تیعضو  هزیناکم  تشادرب  تازیهجت  حلاصم و  تمواقم  کیزیفوئژ ، تازیهجت  اههاگتسد و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دشابیم هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر همان 27.500.000.000  تنامض 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: moshaver.tehran.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

وو یکیفارت   یکیفارت یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ رهش - - رهش حطس   حطس رباعم   رباعم تلافسآ   تلافسآ یریگ   یریگ هکل   هکل وو   میمرت   میمرت هژورپ   هژورپ رباعم - - رباعم یزاس   یزاس حطسمه   حطسمه هژورپ   هژورپ ناونع : : - - ناونع
تاقلعتم تاقلعتم

2 12 1

GPRGPR وو   اههار   اههار یزاسور   یزاسور تیعضو   تیعضو هزیناکم   هزیناکم تشادرب   تشادرب تازیهجت   تازیهجت وو   حلاصم   حلاصم تمواقم   تمواقم کیزیفوئژ ، ، کیزیفوئژ تازیهجت   تازیهجت وو   اههاگتسد   اههاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
ییوردوخ ییوردوخ

2222
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هذیا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود هلحرم  یا -  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/29هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ادصمه همانزور   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات  همان : تنامض  لصا   - 1401/10/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم

6052899 :: هرازه هرازه :: 1401/10/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریوصت  شیاپ  تراظن و  نیبرود  هناماس  زا  یرادهگن  یزادنا و  هار  بصن  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر رابتعا 29.999.800.000  فقس 

لایر نیمضت 1.499.990.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک 

هذیا یرادرهش  تسارح  دحاو  لیوحت :  :: سردآ سردآ

43622019-061 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرهش لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادمه

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001050345000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6053101 :: هرازه هرازه :: 1401/10/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتم  لکد 9  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادمه  یرادرهش  لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یریوصت تراظن  یاهنیبرود  یا  هزاس  تازیهجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   400,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مود هقبط  کیفارت  نامتخاس  یرتنالک  یور  هبور  تیالو  راولب  تلاسر  نادیم   ، 6516649947 یتسپ :  دک  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  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

ریوصت ریوصت شیاپ   شیاپ وو   تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود هناماس   هناماس زازا   یرادهگن   یرادهگن وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2323

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاهنیبرود   یاهنیبرود یایا   هزاس   هزاس تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

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

ناجنسفر یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093249000045 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6053139 :: هرازه هرازه :: 1401/10/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  لوادج  یزیمآ  گنر  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  ناجنسفر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رهش حطس  لوادج  یزیمآ  گنر  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

یاهدادرارق روما  لیوحت  تاکاپ  ییاشگزاب  زا  لبق  زور  ود  یکناب  همان  تنامض  لصا.ددرگ  ءاضماورهم  هدننک  تکرش  طسوت  یتسیاب  کرادم  هیلک  نیمضت :  تاحیضوت 
.ددرگ  یزکرم  یرادرهش 

14:00 تعاس : 1401/12/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزکرم یرادرهشو  یتخت  نابایخ   - ناجنسفر  ، 7714713454 یتسپ :  دک  ناجنسفر ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001050352000041 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6053152 :: هرازه هرازه :: 1401/10/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  یکیفارت  یقفا  یدومع و  مئالع  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  هبقرط  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رهش  حطس  یکیفارت  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
19,215,000,000 یلام :  دروآرب 

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

14:00 تعاس : 1402/01/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هبقرط یرادرهش  ملعم  راولب  هبقرط   ، 9351947146 یتسپ :  دک  دولانیب ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهش رهش حطس   حطس لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر یارجا   یارجا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2525

رهش رهش حطس   حطس یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مایپ تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/04هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم هبنشعبنم جنپ  زور   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6051955 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   زور  تعاس 9   - 1401/10/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  یاه  متسیس  گنیروتینام  قاتا  هژورپ  یارجا  تهج  یزاسدنتسم  شزومآ و  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  3/371/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مایپ یللملا  نیب  هاگدورف  تشدهام -  هداج  رهشرهم -  جرک -   :: سردآ سردآ

33266135-026 :: 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

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/2096 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6052226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود  هاگشیالاپ  کینورتکلا  تظافح  هناماس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
وروی لایر 1/710/425   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

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه متسیس   متسیس گنیروتینام   گنیروتینام قاتا   قاتا هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا تهج   تهج یزاسدنتسم   یزاسدنتسم وو   شزومآ   شزومآ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001082000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6052903 :: هرازه هرازه :: 1401/10/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یولیس یزکرم و  نامتخاس  رد  همیمض  لیاف  اب  قباطم  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  دراد  رظن  رد  ناجنز  ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن  یرادیرخ  هصقانم  قیرط  زا  ار  هیناطلس  تیالو  زابور 

ناجنز  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هتسب رادم  نیبرود  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   5 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش  یم  زیراو  امرفراک  باسح  هب  دادرارق ، نیمضت  ناونعب  دادرارق  غلبم  لک  دصرد  5 نیمضت :  تاحیضوت 

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

ناجنز ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  هشیدنا - کراپ  یوربور  - تثعب نابایخ  ناجنز -  ، 4514799696 یتسپ :  دک  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  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

یداصتقا یلام و  تنواعم  اهتنواعم -   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001096688000288 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:15هرامش تعاس :   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:15عبنم تعاس :   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6053032 :: هرازه هرازه :: 1401/10/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازگرب قیرط  زا  ار  هطوبرم  یاهرتویپماک  هارمه  هب  یریوصت  تراظن  متسیس  هعسوت ی  یرادهگن و  ینابیتشپ ، تایلمع  دراد  رظن  رد  زاریش  یرادرهش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
طیارش تیاعر  اب  هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش  ات  ددرگ  یم  مالعا  ریز  حرش  هب  بتارم  اذل  .دیامن  راذگاو  سراف  ناتسا  طیارش  دجاو  یاه  تکرش  هب  هصقانم 

.دنراد  مالعا  روظنم و  ار  دوخ  تاداهنشیپ 
زاریش  یرادرهش  یداصتقا  یلام و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

زاریش یرادرهش  فلتخم  ریاود  یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  یرادهگن  سیورس و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
دیدج یربراک  ساسا  رب  دوجوم  متسیس  هعسوت ی 

زاریش یرادرهش  یریوصت  تراظن  متسیس  ینابیتشپ  یزاس  هچراپکی 

لایر   1,100,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادرهش مان  هب  یکناب  ربتعم  همان  تنامض  تروصب  لایر )  نویلیم  دص  درایلیم و  کی  لایر (  هصقانم 1،100،000،000  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  نیمضت :  تاحیضوت 

هرامش اب  تشدلارصق  هبعش  رهش  کناب  هدرپس  باسح  هب  یدقن  یزیراو  شیف  ای  411364877455 و  یداصتقا : دک  14002091671 و  یلم : هسانش  اب  زاریش 
عجرم 101336  دک  اب  زاریش  یرادرهش  مان  هب  باسح 100805504742 

14:15 تعاس : 1402/01/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زاریش یرادرهش  اواف  نامزاس  نیربدلخ -  هار  راهچ  هب  هدیسرن  یتشهب  دیهش  نابایخ  زاریش -   ، 7136618947 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  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

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه متسیس   متسیس هعسوت  یی   هعسوت وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3030

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

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

زا 106 ھحفص 20 
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یرادرهش لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادمه

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001050345000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6053103 :: هرازه هرازه :: 1401/10/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم  دانسا  قباطم  یرتم  یهجو 4.5  تشه  لکد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادمه  یرادرهش  لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یریوصت تراظن  یاه  نیبرود  یا  هزاس  تازیهجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   300,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مود هقبط  کیفارت  نامتخاس  یرتنالک 15  یور  هبور  تیالو  راولب  تلاسر  نادیم   ، 6516649947 یتسپ :  دک  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6052307UPS رگشیامن و چیئوس ،  زنل ،  ماد ،  نیبرود  هحفص 15)دیرخ  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

ریوصت6052899 شیاپ  تراظن و  نیبرود  هناماس  زا  یرادهگن  یزادنا و  هار  بصن  هحفص 15)دیرخ ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یریوصت6053101 تراظن  یاهنیبرود  یا  هزاس  تازیهجت  بصن  هحفص 15)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرتم یرتم   4.54.5 یهجو   یهجو تشه   تشه لکد   لکد دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3131

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

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

زا 106 ھحفص 21 
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زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6051662 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشاب یم  تسویپب  دادرارق   ) دادرارق دقع  زا  سپ  لاسکی  تدمب  یهد  تبون  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090994000023 زاین :  هرامش 

زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک مولع ،  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  (ع -) اضر ماما  ناتسرامیب  یوربور  تشگلگ -  نابایخ  یدازآ -  نابایخ   - زیربت زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5165665931 یتسپ : 

33357283-041  ، 33355921-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33359680-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6052137 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناردنزام ناتسا  یدرگ  موب  یرگشدرگ و  هشوخ  تیاس  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001297000134 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تامدخ  حرش  قباطم   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4815813388 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  - نشلگ هچوک  شبن  - ناردساپ راولب  - یراس - ناردنزام یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347405-011  ، 33345571-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33345580-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهد یهد تبون   تبون رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 3232

ناتسا ناتسا یدرگ   یدرگ موب   موب وو   یرگشدرگ   یرگشدرگ هشوخ   هشوخ تیاس   تیاس یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 3333

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

یبرغ 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   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6052230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  لداعم  دک  ناریا  - یتسویپ طیارش  تاصخشم و  قبط   Ultimate- ینامزاس هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000207000137 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رتویپماک سالیگ  هدننک  هضرع  عجرم  شیوداپ  یتراجت  مان  یا  هقلح  باق 1  لاس  رابتعا 1  تدم  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 7000 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  لداعم  دک  ناریا  - یتسویپ طیارش  تاصخشم و  قبط   Ultimate- ینامزاس هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5714783734 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  سناژروا  یوک  تلاسر  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31937194-044  ، 32234897-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32229059-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارامیب هجلاعم  رد  یزرا  ییوج  هفرص  یانما  تایه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6052477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

متسیس ناراکهار  ینیزگراک  رازفا  مرن  هتسب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزابهش  09108102274

1101050339000093 زاین :  هرامش 
نارامیب هجلاعم  رد  یزرا  ییوج  هفرص  یانما  تئیه  هدننک :  رازگرب 

متسیس ناراکمه  رشان  یا  هقلح  ییاوقم 1  شکور  اب  یکیتسالپ  هبعج  یتلود  ینیزگراک   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

.ددرگیم فذح  مالعتسا  دنیآرف  زا  تسویپ  مدع  تس و  یمازلا  فافش  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1599713831 یتسپ :  دک  کالپ 366 ،  یهللا ، تاجن  ظفاح و  نیب  یناقلاط ، نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88809456-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88807244-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

UltimateUltimate -- ینامزاس ینامزاس هخسن   هخسن شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3434

متسیس متسیس ناراکهار   ناراکهار ینیزگراک   ینیزگراک رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  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   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6052595 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسکی یارب   FG-1000D لاوریاف سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005797000255 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمأت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتآ دید  ناوت  هدننک  هضرع  عجرم   FORTIGAT-1000D یتراجت مان   FD-1000D لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  دولپآ  - تسا یمازلا  اتفا  همانیهاوگ  - لاسکی یارب   FG-1000D لاوریاف سنسیال  - دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزاجح 09103011321

1457965595 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامزاس  کالپ 345  راک  ترازو  بنج  یدازآ  تابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64503403-021  ، 64503412-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66924833-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاسکی لاسکی یارب   یارب   FG- 1000DFG- 1000D  لاوریاف لاوریاف سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3636
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دورود ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6052691 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدعهب لمح  هنیزه   LINK5 ددع کی  نیالنآ  هیلخت  رازفا  مرن  ددع  دادعتدشاب 5   MB918 هرهچ صیخشت  بایغ  روضح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  یدقن  تخادرپدشابیم  هدنشورف 

1101091753000130 زاین :  هرامش 
دورود ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

هعسوت هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI یتراجت مان   U Bio-X Pro Lite لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 
فیرش متسیس  دیپس  یروانف 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

دورود رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدعهب  لمح  هنیزه  -  LINK5 ددع کی  نیالنآ  هیلخت  رازفا  مرن  ددع -  دادعتدشاب 5   MB918 هرهچ صیخشت  بایغ  روضح  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  یدقن  تخادرپ  دشابیم - 

6881917665 یتسپ :  دک  دورود ،  نامردو  تشادهب  هکبش  تشادهب  نابایخ  دورود  دورود ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43229681-066  ، 43226113-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43229681-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیالنآ نیالنآ هیلخت   هیلخت رازفا   رازفا مرن   مرن ددع   ددع   55 دادعتدشاب   دادعتدشاب   MB918MB918 هرهچ   هرهچ صیخشت   صیخشت بایغ   بایغ روضح   روضح ناونع : : ناونع 3737
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سابعردنب یرادرهش   :: 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   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6052694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازفا و تخس  تازیهجت  تخاس و  ریز  نیمات  حرط  تهج  یرهش  ینارسوبوتا  ناگوان  رد  کینورتکلا  تراک  طیلب  حرط  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
AF و avl هژورپ یرازفا  مرن 

1101004916000063 زاین :  هرامش 
سابعردنب یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

شزادرپ یایند  هدننک  هضرع  عجرم  شزادرپ  یایند  هدنزاس  عجرم   AFC یتراجت مان   PW9000 لدم یرابتعا  رتمیسکات  طیلب و  ناوخ  تراک  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 20000 دادعت : 

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

هژورپ یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  تازیهجت  تخاس و  ریز  نیمات  حرط  تهج  یرهش  ینارسوبوتا  ناگوان  رد  کینورتکلا  تراک  طیلب  حرط  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
AF و avl

7917873139 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  یرادرهش  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33710001-076  ، 32223022-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223022-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرهش یرهش ینارسوبوتا   ینارسوبوتا ناگوان   ناگوان ردرد   کینورتکلا   کینورتکلا تراک   تراک طیلب   طیلب حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3838
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یمالسا یروهمج  یرازگربخ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6052802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هگرب ود  طیارش  قبط   IAS یربا شنایار  رب  ینتبم  اهرورس ، ینابزیم  هدرتسگ CDN و  ییاوتحم  عیزوت  تامدخ  تفایرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف هدهع  هب  اه  هنیزه  هیلک  .هدش  تسویپ 

1101003718000076 زاین :  هرامش 
یمالسا یروهمج  یرازگربخ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
رورس 11 دادعت : 

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

امتح .هدش  تسویپ  هگرب  ود  طیارش  قبط   IAS یربا شنایار  رب  ینتبم  اهرورس ، ینابزیم  هدرتسگ CDN و  ییاوتحم  عیزوت  تامدخ  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  اه  هنیزه  هیلک  .یراک  زور  یس  ناسانشراک  دات  زا  دعب  یلام  باسح  هیوست  .دامن  یراذگ  تمیق  هدناوخ و  تقد  اب  ار  اهتسویپ 

1595633319 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  یرازگربخ  نامزاس  دابآ  فسوی  یهار  ود  لباقم  رصعیلو  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82922310-021  ، 82921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

8800171-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مظعا ربمایپ  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6052982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  هدش  مالعا  هباشم  دک  ناربا  اب  لاتیجید  یجنس  ییانیب  تراچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050046000331 زاین :  هرامش 

نامرک مظعا  ربمایپ  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
فیرش رتسگ  رازفا  نما  هدننک  هضرع  عجرم  تیگ 1000  سراپ  هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب ی  اب  لمح  هنیزه.تسویپ ی  ینف  تاصخشم  قبط  هدش  مالعا  هباشم  دک  ناربا  اب  لاتیجید  یجنس  ییانیب  تراچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7614749549 یتسپ :  دک  مظعا ،  ربمایپ  ناتسرامیب  دماحوبا  خ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32260671-034  ، 32260041-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32266748-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

IASIAS یربا   یربا شنایار   شنایار ربرب   ینتبم   ینتبم اهرورس ، ، اهرورس ینابزیم   ینابزیم وو     CDNCDN  هدرتسگ هدرتسگ ییاوتحم   ییاوتحم عیزوت   عیزوت تامدخ   تامدخ تفایرد   تفایرد ناونع : : ناونع 3939

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هدش   هدش مالعا   مالعا هباشم   هباشم دکدک   ناربا   ناربا اباب   لاتیجید   لاتیجید یجنس   یجنس ییانیب   ییانیب تراچ   تراچ ناونع : : ناونع 4040

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

6052998 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  گرب  کی  اب  قباطم  هلاس ) ود  دیدمت  : ) دشاب یم  ریز  تاصخشم  لماش  هتفرشیپ ) هخسن   ) سنسیال تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005070000082 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تدوع مالعتسا  هدنرب  تکرش  هب  سنسیال  رابتعا  هرود  نایاپ  رد  یقاب و  تکرش  دزن  سنسیال  رابتعا  تدم  نایاپ  ات  هراشا  دروم  یالاک  هجو  تخادرپ  غلبم  زا   10% - 

.ددرگیم
هبتر 4 کیتامروفنا  یلاع  یاروش  : ینوناق تامازلا 

اتفا یهاوگ 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هتسب  1 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

. Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced Middle East Edition :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
License type:commercial

Limit:1000

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

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

گنیروتینام6051948 متسیس  هحفص 28)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم گرب   گرب کیکی   اباب   قباطم   قباطم هلاس ) ) هلاس ودود   دیدمت   دیدمت : ) : ) دشاب دشاب یمیم   ریز   ریز تاصخشم   تاصخشم لماش   لماش هتفرشیپ ) ) هتفرشیپ هخسن   هخسن  ) ) سنسیال سنسیال ناونع : : ناونع 4141

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/25تبون 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

6051923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفن  یاه  یرابنا   LG-TG هناماس هنالاس  صقاون  عفر  تشادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091516000065 زاین :  هرامش 

ناجنز هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا یمازلا  هباشم  راک  ماجنا  یراک  هبرجت  نتشاد  نینچمه  یراکنامیپ و  ینمیا و  تیحالص  ربتعم  همانیهاوگ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4516716839 یتسپ :  دک  تفن ،  تکرش  نابایخ  یدازآ - نادیم  - ناجنز ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33048521-024  ، 33338084-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33338084-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6051948 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  گنیروتینام  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001071000091 زاین :  هرامش 

دزی یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرادهگن ریمعت و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  6 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713318 یتسپ :  دک  یتسپ 89195-656 ، ) قودنص   ) یداش کراپ  زا  دعب  وجشناد ، راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38251751-035  ، 38251752-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241826-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رابنا رابنا نزاخم   نزاخم   LG-TGLG-TG هناماس   هناماس هنالاس   هنالاس صقاون   صقاون عفر   عفر وو   تشادهگن   تشادهگن ناونع : : ناونع 4242

گنیروتینام گنیروتینام متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343

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

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

زا 106 ھحفص 29 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2hkltkuw3pprv?user=37505&ntc=6051923
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6051923?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/v36ep59c7vmcw?user=37505&ntc=6051948
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6051948?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 23 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6052178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  مالعتسا  یسررب  تهج  اتنپ ) وولو  زنیکرپ و  لدم   ) روتارنژ لزید  هاگتسد  یتظافح 2  متسیس  یزادنا  هار  گنیریاو و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .( دامرف هعجارم 

1101093985007381 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

 .( دامرف هعجارم  تسویپ  هب  مالعتسا  یسررب  تهج  اتنپ ) وولو  زنیکرپ و  لدم   ) روتارنژ لزید  هاگتسد  یتظافح 2  متسیس  یزادنا  هار  گنیریاو و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34142761-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6052229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مشش هاگشیالاپ.ددرگ  هئارا  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  افطل  دشاب ،  یم  هباشم  دک  ناریا  هداد ،  زکرم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097576000218 زاین :  هرامش 

مشش هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
مرا هداد  زکرم  تخاسریز  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  مرا  هداد  زکرم  تخاسریز  هدنزاس  عجرم   ERM-0X لدم هداد  قاتا  گنیروتینام  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

31318072-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ هبهب   مالعتسا   مالعتسا یسررب   یسررب تهج   تهج اتنپ ) ) اتنپ وولو   وولو وو   زنیکرپ   زنیکرپ لدم   لدم  ) ) روتارنژ روتارنژ لزید   لزید هاگتسد   هاگتسد   22 یتظافح   یتظافح متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   گنیریاو   گنیریاو ناونع : : ناونع
 .(  .( دامرف دامرف هعجارم   هعجارم

4444

هداد هداد قاتا   قاتا گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4545

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

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

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

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

6052516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Addressable optical smoke & heat detector for safe area تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134000946 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لدم  A 26 نایرج تدش   V 500 ژاتلو  3x2/5 mm^ 2 عطقم حطس  ینوکیلیس  قیاع  سنج  دودنا  علق  سم  یداه  سنج  ترارح  ربارب  رد  مواقم  لباک  الاک :  مان 

ناهیک تعنص  رادهار  هدننک  هضرع  عجرم  ناهیک  تعنص  رادهار  هدنزاس  عجرم   SILCABLE یتراجت مان   m 1000 هرقرق  SIHSICSI
هرقرق 150 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
دال کت  هدننک  هضرع  عجرم   KOMTES یتراجت مان   S3-SN-R لدم قیرح  مالعا  ریژآ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

دال کت  هدننک  هضرع  عجرم   ARGUS یتراجت مان   VCP-100 لدم ریذپ  سردآ  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
دال کت  هدننک  هضرع  عجرم   ARGUS یتراجت مان   VLBE-100 لدم قیرح  مالعا  نز  کمشچ  غارچ  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

دال کت  هدننک  هضرع  عجرم   GENT یتراجت مان   S4-770 لدم قیرح  مالعا  راد  ریژآ  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
دال کت  هدننک  هضرع  عجرم   GENT یتراجت مان   S4-34415 لدم قیرح  مالعا  سیفرتنیا  هلر  لوژام  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

هزاس یلباک  کیرتکلا  ید  هدننک  هضرع  عجرم   DKC یتراجت مان   AIR10049B لدم  40x100 mm زیاس یشم  لباک  ینیس  یارب  لاصتا  ششوپ  تکاد  الاک :  مان 
نایناریا

ددع 200 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  یلام  ینفداهنشیپ  هیارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ( AVL  ) تفن تکرش  زاجم  ناگدننکدیلوت  تسیلرد  تسیاب  یم  هدنزاس  ای  هدنشورف  -2

.دشاب یم  لخاد  دیلوت  اب  دیرخ  تیولوا  -3
.تسا تسویپ  یتساوخرد  یالاک  تیش  اتید  -4

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37052182-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینیس ینیس یارب   یارب لاصتا   لاصتا تکاد   تکاد سیفرتنیا -  -  سیفرتنیا هلر   هلر لوژام   لوژام راد -  -  راد ریژآ   ریژآ روتکتد   روتکتد قیرح -  -  قیرح مالعا   مالعا ریژآ   ریژآ وو   یتسش   یتسش ترارح -  -  ترارح ربارب   ربارب ردرد   مواقم   مواقم لباک   لباک ناونع : : ناونع
لباک لباک

4646
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یقرش ناجیابرذآ  قرب  دیلوت  تیریدم  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 16 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6052749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

mA ,mV روتاربیلاک هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201099738000012 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
PROVA 123 لدم  mA ,mV روتاربیلاک هاگتسد  کی  - 

یریگ هزادنا  تالآرازبا  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5197151798 یتسپ :  دک  رهشرذآ ،  هداج  رتمولیک 16  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34300673-041  ، 34300500-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34300470-041 :: 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  1313   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

mA mA ,mV,mV  روتاربیلاک روتاربیلاک هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747
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ناوال تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6051487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

COMPACT FLAME SCANNER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093769000526 زاین :  هرامش 

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هلعش روتکتد )  ) زاسراکشآ الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  راولب ،  یلامش ،  رهشلگ  هلحم  سابعردنب ، رهش  یزکرم ،  شخب  سابعردنب ،  ناتسرهش  ناگزمره  ناتسا  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7915319744

91091081-076  ، 91009200-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

91009203-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6051613 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دبنگ نمکرتردنب و  رهشدازآ ، هلالک ، زگردنب ، یوکدرک ، یاهناتسرهش  تبث  تارادا  یناگیاب  قیرح  ءافطا  یاهمتسیس  یناسرزورب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003528000015 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دبنگ نمکرتردنب و  رهشدازآ ، هلالک ، زگردنب ، یوکدرک ، یاه  ناتسرهش  تبث  تارادا  یناگیاب  قیرح  ءافطا  یاهمتسیس  یناسرزورب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدش  یراذگراب  تسویپ  رد  مزال  تامادقا  یاهدنیارف و  حرش 

.تسا یمازلا  تسویپ  مرف  قباطم  تمیق  داهنشیپ  یراذگراب 

4917753573 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  تلادع 21  ناگرگ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32342005-017  ، 32341910-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32341917-017 :: 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

COMPACT FLAME SCANNERCOMPACT FLAME SCANNER ناونع : : ناونع 4848

.دبنگ .دبنگ وو   نمکرتردنب   نمکرتردنب رهشدازآ ، ، رهشدازآ هلالک ، ، هلالک زگردنب ، ، زگردنب یوکدرک ، ، یوکدرک یاهناتسرهش   یاهناتسرهش تبث   تبث تارادا   تارادا یناگیاب   یناگیاب قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا یاهمتسیس   یاهمتسیس یناسرزورب   یناسرزورب ناونع : : ناونع 4949
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تشدورم کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6051812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  قبط   FM200 قیرح ءافطا  متسیس  یرادهگن  سیورس و  تهج  هلاسکی  دادرارق  میظنت  تسا .  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091934000053 زاین :  هرامش 

تشدورم کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ دادرارق  قبط   FM200 قیرح ءافطا  متسیس  یرادهگن  سیورس و  تهج  هلاسکی  دادرارق  میظنت  تسا .  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7371884184 یتسپ :  دک  نایسراپ ،  کینیلک  یلپ  گنهرف  هب  هدیسرن  یدعس  تشدورم خ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43221324-071  ، 43221325-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43220556-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6051880 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  قیرح  مالعا  تازیهجت  دیرخ  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091191000223 زاین :  هرامش 

دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ لرتنک  رایاوه  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   OGGIONI هدنزاس عجرم   TMP2-J لدم قیرح  مالعا   SMT ترارح راجفنا  دض  روتکتد  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ار کتورپ  تالوصحم  یگدنیامن  همان  هدننک  نیمات  لاطبا 3- تروص  نیا  ریغ  رد  یموب  امازلا  هدننک  نیمات  هدنشورف 2 - اب  رابنا  برد  ات  الاک  لیوحت  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
امازلا دیامن  تسویپ 

9175973884 یتسپ :  دک  یگنسهوک 14 و 16 ،  نیب  یگنسهوک -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38436868-051  ، 38453250-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38424060-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ دادرارق   دادرارق قبط   قبط   FM200FM200 قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس تهج   تهج هلاسکی   هلاسکی دادرارق   دادرارق میظنت   میظنت تسا .  .  تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 5050

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط قیرح   قیرح مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ -- 11 ناونع : : ناونع 5151
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روشک 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 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

6051993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروای یاقآ   84867031-43 دیدزاب یگنهامه  - تسویپ حرش  هب  قیرح  نالعا  متسیس  یحارط  تهج  رواشم  باختنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000012000390 زاین :  هرامش 

روشک ترازو  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روپدمحم 84865228 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414771154 یتسپ :  دک  یمطاف ،  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84868254-021  ، 84866601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88950033-021 :: 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

ناریا هراق  تالف  تفن   :: 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   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6052192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دکناریا   - یناشن شتآ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004608 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم   ROTFIRE یتراجت مان  یدالوف  نزخم   D30-B30-RS لدم  Lit 300 تیفرظ قیرح  ءافطا  لزان  کی  یاراد  بآ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

تراجت یئالط  هریجنز  هدننک  هضرع  عجرم   KIZILATES YANGIN GUVENLIK TEMIZLIK MAKINALARI SALIH POSAC
ددع 1 دادعت : 

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

ههام هس  تخادرپ.ددرگیم  فذح  دشابیم و  هدنشورف  فارصنا  هلزنم  هب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیذغت  مدع  - دوش هعجارم  اضاقت  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 *** هباشم دکناریا  .دشابیم  هگنل  ردنب  الاک  لیوحت  لحم.دشابیم 

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

23942630-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یحارط   یحارط تهج   تهج رواشم   رواشم باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 5252

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا لزان   لزان کیکی   یاراد   یاراد بآبآ   یواح   یواح هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6052322 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  لماک  لاچماپ  لیرزوه  ریاف  هبعج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002860 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
لوا نایتاره  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم  لاچماپ  یتعنص  هورگ  یتراجت  مان  یددع  نتراک 1  لاچماپ  لدم   70x90 cm داعبا یناشن  شتآ  ولق  ود  هبعج  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  ود  یرابتعا  دیرخ  هوحن  تیولوا  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  هب  دالیم  ناتسرامیب  ناتسرامیب  رابنا  ات  هیلخت  لقن و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032044-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: 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

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط لماک   لماک لاچماپ   لاچماپ لیرزوه   لیرزوه ریاف   ریاف هبعج   هبعج ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6052472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن یراذگراب  لیمکت و  ، هعلاطم الماک  ار  تسویپ  مالعتسا  افطل 

05138643270
1101005438000439 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفاردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   RAPIDROP یتراجت مان   UL/FM لدم یناشن  شتآ  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 39 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن یراذگراب  لیمکت و  ، هعلاطم الماک  ار  تسویپ  مالعتسا  افطل 

05138643270

9188913111 یتسپ :  دک  عناق ،  دیهش  هار  هس  شبن  - دابآ لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38685320-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38675588-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5555

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6052521 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا   esser کرام بایزاگ  متسیس  / 0146026 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ  تسویپ 

1101093202000945 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

بان بآ  هدولاش  هدننک  هضرع  عجرم   mis لدم رلک  زاگ  بای  تشن  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
زستآ ایرآ  نامتخاس  نویساموتا  هدننک  هضرع  عجرم   HK یتراجت مان   CDT2000-RH-D لدم کینبرک  زاگ  رتماراپ  یتلوم  روسنس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

زستآ ایرآ  نامتخاس  نویساموتا  هدننک  هضرع  عجرم   HK یتراجت مان   CDT2000-1R-RH-D لدم کینبرک  زاگ  رتماراپ  یتلوم  روسنس  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
زستآ ایرآ  نامتخاس  نویساموتا  هدننک  هضرع  عجرم   HK یتراجت مان   CDT-MOD-2000-1R-RH-D لدم کینبرک  زاگ  رتماراپ  یتلوم  روسنس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

esseresser  کرام کرام بایزاگ   بایزاگ متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6052852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا یتسویپ  دانسا  همه  لاسرا  اضماو و  رهم   ) قیرح ءافطا  متسیس  هب  نارهت  هاگتسیا  هناخنگاو  زیهجت  تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا

1101001338000240 زاین :  هرامش 
نارهت نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

تیحالص همانیهاوگ  هجدوب و  همانرب و  نامزاس  زا  تازیهجت  تاسیسات و  هبتر 5  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  تکرش و  یتبث  کرادم  ریواصت  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  دیاب  تسا و  یمازلا  هدوزفا  شزرا  همانیهاوگ  ینمیا و 

یکاس 02155126716 یاقآ  رظان  هرامش 

 : یتسپ دک  نارهت ،  نهآ  هار  لک  هرادا  نامتخاس  یشزرو  نیمز  بنج  یقرش  شوش  نابایخ  یادتبا  نهآ  هار  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1189615581

55122612-021  ، 55122300-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55124604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس هاگتسیا   هاگتسیا هناخنگاو   هناخنگاو زیهجت   زیهجت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6052957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجریس هاگتسیا  لناپ و  نامتخاس  قیرح  ءافطا  هکبش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001303000088 زاین :  هرامش 
ناگزمره نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

رد هدش  رهم  یراذگ و  تمیق  مالعتسا  کرادم  دنشاب و  یتسویپ  تسیل  رد  هدش  جرد  طیارش  قبط  ناگدننک  نیمات  زج  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تمیق  داهنشیپ  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  یراذگراب  متسیس 

7918963111 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  نهآ  هار  لک  هرادا  نهآ -  هار  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32172432-076  ، 32223004-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249734-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6052985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Gas Detector تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  یتساوخرد  یالاک  یهدهاشم  تهج  دشابیم ) هباشم  دکناریا  )

1101096783000477 زاین :  هرامش 
مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

هواک رتسگ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم   SIMTRONICS یتراجت مان   DG-TX7 لدم تباث  هراکدنچ  زاگ  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاضما رهم و  همان ، هرامش  گربرس ، اب  هناگادج و  تروص  هب   ) .دشابیم یمازلا  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  ندرک  تسویپ  خساپ ، دیئات  یسررب و  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  لاطبا  یلاسرا  خساپ  تروصنیا  ریغ  رد  تکرش ،)

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

31316113-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: 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

ناجریس ناجریس هاگتسیا   هاگتسیا وو   لناپ   لناپ نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا هکبش   هکبش ناونع : : ناونع 5858

.ددرگ .ددرگ هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف هبهب   یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک یهدهاشم   یهدهاشم تهج   تهج دشابیم ) ) دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا  ) ) Gas DetectorGas Detector ناونع : : ناونع 5959

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

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

زا 106 ھحفص 40 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/unaa5zn4nlak2?user=37505&ntc=6052957
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6052957?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4kwj7sqsc8fcs?user=37505&ntc=6052985
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6052985?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هلر6052516 لوژام  راد -  ریژآ  روتکتد  قیرح -  مالعا  ریژآ  یتسش و  ترارح -  ربارب  رد  مواقم  لباک 
لباک ینیس  یارب  لاصتا  تکاد  سیفرتنیا - 

هحفص 28) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتایلام رارف  اب  هزرابم  یسرزاب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6051435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا رازفا تخس   تخس وو   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رازفا تخس  هنایار و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101098454000010 زاین :  هرامش 

یتایلام رارف  اب  هزرابم  یسرزاب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
G.SKILL INTERNATIONAL هدنزاس عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   G.SKILL یتراجت مان   AEGIS 2400 لدم  GB 8 تیفرظ  DDR4 پاتکسد مر  الاک :  مان 

کشونا تعنص  ایک  هدننک  هضرع  عجرم   ENTERPRISE
ددع 20 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GP400A-ECO لدم  W 400 هنایار لماک  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

تس 20 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

روپ ناحیر  نمحرلادبع  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN هدنزاس عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان   PARS EVO لدم هنایار  لماک  سیک  الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
دازآ هقطنم  سراپ  هارمه  انیت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدلگ  عیانص  هدنزاس  عجرم   GPLUS یتراجت مان  ( GDM-225LN  ) لدم  in 22 زیاس یرادا  روتینام  الاک :  مان 

راهباچ
هاگتسد 25 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   D-LINK یتراجت مان  هنایار  دربراک   DWA-131-DSAU هکبش تراک  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

تاعالطا یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MSI یتراجت مان   MPG Z690 CARBON WIFI لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 
گنوآ

ددع 5 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

یاساپآ هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   Intel هدنزاس عجرم   Intel یتراجت مان   core i9-10940X لدم هنایار  هعطق  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
متسیس هداد 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

نالبس هنایار  طابترا  هدنزاس  عجرم  نالبس  هنایار  طابترا  هدننک  هضرع  عجرم   INNOVERS یتراجت مان   X2414B I7 لدم  All in one هنایار الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
ایوپ هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف  یدنب  هتسب  عون   C200K-1 لدم یرتم  دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

راگنارف
رتم 20 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   CORE CONTACT FREEZER 120 لدم رتویپماک   CPU نف الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1944844913 یتسپ :  دک  کالپ 31 ،  یروس  تجح  دیهش  نابایخ  ناوتسار  ربکا  دیهش  نابایخ  سورد  نارادساپ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27662307-021  ، 27662207-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22771889-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6051803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  ویوورکیام   ODU تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004605 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیت هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   NEC هدنزاس عجرم   NEC یتراجت مان   GHz 8 سناکرف  TRP-8G-1E لدم  ODU لاقتنا متسیس  ویدار  الاک :  مان 

شیک نیرآ 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

:: 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

32943736-071  ، 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

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6051927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دزی مود  طخ   dmr لوسنک اب  یرسارس  لوا  طخ   vhf گولانآ لوسنک  ماغدا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092678000033 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

خروم هبنش  زور   9 تعاس ات  دانسا  هچباتک  رد  هدش  تساوخرد  کرادم  تکرش و  یتبث  کرادم  هارمه  هب  هدش  ءاضما  رهم و  دانسا  تاحفص  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یراذگراب  هناماس  رد   1401/10/10

8586511111 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  - دابآ فجن  ناهفصا  هداج  رتمولیک 17  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34042476-031  ، 36254131-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268680-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ویوورکیام   ویوورکیام   ODUODU ناونع : : ناونع 6161

مود مود طخطخ     dmrdmr  لوسنک لوسنک اباب   یرسارس   یرسارس لوا   لوا طخطخ     vhfvhf  گولانآ گولانآ لوسنک   لوسنک ماغدا   ماغدا ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناوارس یلاع  شزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6052211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بابرا یاقآ  سانشراک 091566767559  سامت  هرامشدنشاب  یتسویپ  تسیل  اب  قباطم  هکبش  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093152000006 زاین :  هرامش 

ناوارس یلاع  شزوما  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
متسیس تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  یس  ما  سا  یتراجت  مان   2555W-AG2 لدم تنیوپ  سسکا  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

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

.ددرگ هبساحم  هدوزفا  شزرا  هنیزه  باستحا  اب  رظن  دروم  مالقا  .دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  عمتجم  هب  لیوحت  ات  لمح  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9951634145 یتسپ :  دک  ناوارس ،  یلاع  شزومآ  عمتجم  - یرادنامرف بنج  - نارادساپ راولب  ناوارس ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37630096-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37630090-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6052249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  قبط   ) راد  RF هدنریگ هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  ناگرهب  یتفن  هقطنم  رد  لیوحتو  دات 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 
.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

1101094095000487 زاین :  هرامش 
ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لصا یناعنک  امسا  هدننک  هضرع  عجرم   RF یتراجت مان   WW81 لدم لاتیجید  هدنریگ  روتالودم  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  یمازلا  سامت  تهج  لیابوم  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7537115337 یتسپ :  دک  ناگرهب ،  یتفن  هقطنم  نسح  ماما  ردنب  ملید  ردنب  رهشوب  ناتسا  ملید ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23338820-021  ، 23388200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23388200-021 :: 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 هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6363

راد راد   RFRF  هدنریگ هدنریگ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6464
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نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6052418 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هباشم  اهدک  ناریا  ) تسویپ لیاف  قبط  یرتویپماک ، مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005428000219 زاین :  هرامش 

نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  کرامناد   CONTEX یتراجت مان   HD3630 لدم  A0 دیفس هایس و  یگنر و  تعرس  رپ  هشقن  رنکسا  الاک :  مان 

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

ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان   mm 50 قرو ضرع   MTP-CA110-V1.0 لدم یترارح  یکشزپ  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
امیت ناروف  هدننک  هضرع  عجرم  نورته  هدنزاس  عجرم  نورته  یتراجت  مان   ECO PC 650FL لدم هنایار  تازیهجت   Eco pc تنیالک نیت  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اریو  دنپس  ناماگشیپ  هدنزاس  عجرم   GRAPHON 4400 لدم  DATALOGIC ناوخ دکراب  رنکسا  الاک :  مان 
اریو دنپس 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

سراپ رهپس  هکبش  نیهب  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   BSCO لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم مالعتسا  هدنرب  هدعهب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزه  - دشاب یم  یمازلا  هدش  ءاضما  رهم و  روتکاف  شیپ  قاصلا  کیتامروفنا و  یاروش  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ههام تخادرپ 3  - زور 15 رثکادح شرافس  لیوحت  تلهم  - دشاب

3414763153 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  ییاباب  دیهش  راولب  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3365007-028  ، 33667071-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667072-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسا تسا هباشم   هباشم اهدک   اهدک ناریا   ناریا )) تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یرتویپماک ، ، یرتویپماک مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 6565
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هاضق هوق  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6052591 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم قباطم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
63977122 سامت هرامش 

1101004813000337 زاین :  هرامش 
هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
گم 45 دادعت : 

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

دشاب یمسر  تسیابیم  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  ابش  باسح و  هرامش 

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

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

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

6397712263977122 سامت سامت هرامش   هرامش دشابیم   دشابیم قباطم   قباطم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 6666
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لاحمراهچ و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یرایتخب

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6052629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا   - تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  هکبش  لباک  یرتم  هقلح 305 کی  مدوم و  هاگتسد  رتویپماکهاگتسد و 14  دیرخ 14 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم 

1101001159000199 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   TFT7600G2 لدم رورس  دروبیک  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت هرامش  اب  لاوس  هنوگ  ره  تروص  رد.دشاب  یم  یروانف  دحاو  دیئات  روتکاف و  هئارا  الاک و  دیسر  زا  سپ  زور  رثکادح 40  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لک  هرادا  رابنا  ات  لمح  هنیزه.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ.دیئامرف  لصاح  سامت  یدادیلع  سدنهم  مناخ  09103120812

8817653449 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  یوربور  تارادا - عمتجم  یناقلاط - راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33224485-038  ، 32244854-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250997-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دکدک ناریا   ناریا  - - تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هکبش   هکبش لباک   لباک یرتم   یرتم 305305 هقلح   هقلح کیکی   وو   مدوم   مدوم هاگتسد   هاگتسد   1414 وو   رتویپماکهاگتسد   رتویپماکهاگتسد 1414 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تسا تسا هباشم   هباشم

6767
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تشددیپس نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6052644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  تازیهجت.دشابیم  هباشم  دک  نریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092643000014 زاین :  هرامش 

تشددیپس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ینسح روصنم   ADSL LAN410 لدم  Mb 16-2 لاقتنا تعرس   wired هنایار مدوم  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قباطم  تازیهجت.دشابیم  هباشم  دک  نریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6891843466 یتسپ :  دک  تشددپس ،  نامردو  تشادهب  هکبش  ینیمخ  ماما  نابایخ  تشددپس  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33137214-066  ، 33137212-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33138141-033 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفن هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6052666 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  تسویپ -) تسیل  قباطم  یتارباخم ( یالاک  ملق   888 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093314000149 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  تفن  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یطابترا یاه  هداد  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   EQUIP هدنزاس عجرم   EQUIP یتراجت مان  لدم 129403  هکبش  تکوس  یزلف  راچآ  الاک :  مان 

متسیس ایشرپ 
ددع 888 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالقا الاک - دات  زا  دعب  هامکی  رثکادح  هیوست  رادیرخ - رابنا  برد  لیوحت  هباشم -  دک  ناریا  تسویپ -) تسیل  قباطم  یتارباخم ( یالاک  ملق   888 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - هجرد 1

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

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

88898662-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 6868

هکبش هکبش تکوس   تکوس یزلف   یزلف راچآ   راچآ ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6052686 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  هکبش  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000370 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یدیزیاب دنمام  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   48PORT-2960 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DDFPCSCSCC5MM لدم  m 5 لوط دم 62/5  یتلام   SC-SC دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL26BO07 لدم  m 2 لوط  STP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نایناحیر دار  هدننک  هضرع  عجرم   GOLDSTAR یتراجت مان   LG-3P-20 K-V لدم راود   single core روتروناک الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
هنایار ورس  هدننک  هضرع  عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   nexus لدم تروپ  هکبش 20  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا ضبق  رودص  ینف و  دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ  ناوج 22166414  : دیرخ سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تامدخ / یتناراگ

.دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

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

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

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراپ زاگ  تفن 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 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

6052757 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس هکبش   - - هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7070

لباک لباک پاتکسد -  -  پاتکسد رکیپسا   رکیپسا ماخ -  -  ماخ یدید   یسیس   ماخ -  -  ماخ یدید   یویو   یدید   پاتکسد -  -  پاتکسد مرمر   یرومم -  -  یرومم شلف   شلف یدید -  -  ساسا   ساسا   چوس -  -  چوس ناونع : : ناونع 7171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لباک پاتکسد -  رکیپسا  ماخ -  ید  یس  ماخ -  ید  یو  ید  پاتکسد -  مر  یرومم -  شلف  ید -  سا  سا  چوس -  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005213 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

افیا یتراجت  مان   DVD-RW لدم رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 
هاگتسد 3000 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
تاطابترا هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   ADATA یتراجت مان   SSD SATA3 SU650 لدم  GB 120 تیفرظ هنایار  هعطق   SSD ویارد الاک :  مان 

گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  و 
هاگتسد 150 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
ایلیا نازاس  سیدنت  هدننک  هضرع  عجرم   APPLE یتراجت مان   cm 99 لوط  MA591G لدم  USB لباک الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

یسابع رمق  هدننک  هضرع  عجرم   CCEC یتراجت مان  لدم 9940  یلومعم   CD فیک الاک :  مان 
ددع 4000 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
ناریا کینورتکلا  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   150x30 mm زیاس یگناخ  رکیپسا  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

اتکی ناروآ  راک  هدننک  هضرع  عجرم   PHILIPS یتراجت مان   SWV4434S لدم  HDMI لباک الاک :  مان 
ددع 70 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
اتکی ناروآ  راک  هدننک  هضرع  عجرم   PHILIPS یتراجت مان   SWV4433S لدم  HDMI لباک الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

اتکی ناروآ  راک  هدننک  هضرع  عجرم   PHILIPS یتراجت مان   SWV4422S لدم  MINI HDMI-HDMI لباک الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
اهیردقلاوذ ریما  هدننک  هضرع  عجرم   FLASH MEMORY یتراجت مان   USB 2.0 لدم  GB 32 یرومم شلف  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

اهیردقلاوذ ریما  هدننک  هضرع  عجرم   FLASH MEMORY یتراجت مان   USB 2.0 لدم  GB 16 یرومم شلف  الاک :  مان 
ددع 150 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

حرش لودح  هب  دیاب  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  یرازگراب  دیرخ و  مالعتسا  رد  تکرش  یارب  تسا و  هباشم  دشاب و  یمن  یلصا  الاک  زاین  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  ینف  تاداهنشیپ  یرازگراب  دامن  یرازگراب  نآ  ساسارب  هعحارم و  تسویپ 

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

83762170-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ ناتسا  تسپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6052776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- قیوح - رهشناوضر - یلزنا - ناهفصچوک - یدنق دیهش  - یرادرهش - مامخ - یتعنص رهش  - تشر لک  هرادا  سلریاو  هکبش  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- رهشایک - هناتسا - لاسام - نموف - ارص هعموص  - تفش - اراتسا - شلات

1101001055000076 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

لاسکی تدم  یارب  هعبات  تشر و  لک  هرادا  سلریاو  هکبش  زا  ینابیتشپ  - شلما - رسدور - دورگنل 1و2- ناجیهال - لکهایس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4163784111 یتسپ :  دک  راسلگ ،  راولب  یادتبا  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32110062-013  ، 33111667-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33113950-013 :: 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

شیک6051709 یدربراک  یملع  زکرم  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  تهج  زاین  دروم  هحفص 61)تامدخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسا6052137 یدرگ  موب  یرگشدرگ و  هشوخ  تیاس  یزادنا  هحفص 21)هار  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هداد6052229 قاتا  گنیروتینام  هحفص 28)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یربا6052802 شنایار  رب  ینتبم  اهرورس ، ینابزیم  هدرتسگ CDN و  ییاوتحم  عیزوت  تامدخ  تفایرد 
IAS

هحفص 21) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

لکلک هرادا   هرادا سلریاو   سلریاو هکبش   هکبش زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 7272

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

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

زا 106 ھحفص 51 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6051965 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام قاتا  تازیهجت  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000120 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن هعجارم  تسویپ  هب  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  تمدخ  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7513749797 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  یناقلاط -  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31666374-077  ، 31666370-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31666700-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

گنیروتینام گنیروتینام قاتا   قاتا تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 7373

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

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

زا 106 ھحفص 52 
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درکرهش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6051598 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دوش مالعا  یلک  تروص  هب  یداهنشیپ  غلبم  ) تسویپ مالعتسا  تاصخشم  قبط  یروحم  یشک  طخ  یارجاو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005312000086 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  درکرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8816773916 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  یزکرم  نامتخاس  یتعیرش - نابایخ  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224849-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223565-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درونجب هاگدورف  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6051672 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  درونجب  هاگدورف  تهج  یا  هغیت  ینفد -  یراحتنا  دض  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001595000019 زاین :  هرامش 
درونجب هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اسگآ یتراجت  مان   hp 5/5 روتوم ناوت   m 8-0/5 لوط  AG-FAJ1800T لدم ینامزاس  پیت  یا  هداج  یتینما  قوف  یتسیرورتدض  یکیلوردیه  دنب  هار  الاک :  مان 
اتیهانآ رتسگ  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  اتیهانآ  رتسگ  نامرآ  هدنزاس  عجرم 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  درونجب  هاگدورف  تهج  یا  هغیت  ینفد -  یراحتنا  دض  دنب  هار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9416874841 یتسپ :  دک  درونجب ،  هاگدورف  یبرغ  یناقلاط  نابایخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31378029-058  ، 32325001-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32236574-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( دوش دوش مالعا   مالعا یلک   یلک تروص   تروص هبهب   یداهنشیپ   یداهنشیپ غلبم   غلبم )) تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجاو   یارجاو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7474

هاگدورف هاگدورف تهج   تهج یایا   هغیت   هغیت ینفد -  -  ینفد یراحتنا   یراحتنا دضدض   دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 7575

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

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

زا 106 ھحفص 53 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6051940 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع امن 10 هیشاح  ولبات  ددع  یکیفارت 10 هکشب  ددع  لیم 26 تماخض 2 تناس  هلول 6 ددع  ثلثم 12 ولبات  ددع  هریاد 12 ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاصخشم قبط  ددع  هفرطکی 2 هارولبات 

1201001258000106 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قبط ددع  هفرطکی 2 هارولبات  ددع  امن 10 هیشاح  ولبات  ددع  یکیفارت 10 هکشب  ددع  لیم 26 تماخض 2 تناس  هلول 6 ددع  ثلثم 12 ولبات  ددع  هریاد 12 ولبات  - 
تاصخشم

زبس یاضف  تامدخ  یرادهگن و  الاک :  هورگ 
ددع  72 دادعت : 

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

تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  الاک  لمح  هیارک 

نایواک یتعنص  کرهش  لیوحت :  لحم 

9185984111 یتسپ :  دک  یسودرف ،  عطاقت  داشرا و  عطاقت  لصافدح  مایخ -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7001248-0513  ، 37001103-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37001103-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هفرطکی هفرطکی هار   هار ولبات   ولبات امن -  -  امن هیشاح   هیشاح ولبات   ولبات یکیفارت -  -  یکیفارت هکشب   هکشب هلول   - - هلول ثلثم -  -  ثلثم ولبات   ولبات هریاد -  -  هریاد ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 7676

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

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

زا 106 ھحفص 54 
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قفاب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6051970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت ولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005240000077 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  قفاب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یدمرس اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  یتراجت  مان   cm 60 زیاس یهجو  هس  لکش  یراطخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

یدمرس اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  یتراجت  مان   60x60 cm زیاس عبرم  لکش  یرابخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 130 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
یدمرس اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  یتراجت  مان   cm 60 زیاس هریاد  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

لیویس دور  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   60x60 cm زیاس  m 3 لوط یگدننار  ییامنهار و  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
قفاب رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 09912052113 اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  دئیامن .  یراذگراب   pdf لیاف تروص  هب  لیمکت و  هدومن  هعلاطم  لماک  ار  مالعتسا  قاروا  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8971956777 یتسپ :  دک  عماج ،  دجسم  نابایخ  قفاب ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32420235-035  ، 32420200-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32423041-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777

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

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

زا 106 ھحفص 55 
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دابآرظن یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6052265 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهب مالعتسا  گرب  رد  جردنم  طیارش  یرادرهش و  تساوخرد  تاصخشم و  قبط  رهش  حطس  رباعم  یاهولبات  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005366000044 زاین :  هرامش 

دابآرظن یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/02/10 زاین :  خیرات 

دابآ رظن  رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنیامن یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت و  ار  اهب  مالعتسا  گرب  تسیاب  یم  نایضاقتم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3331735681 یتسپ :  دک  سردم ،  دیهش  راولب   - دابآرظن دابآ ،  رظن  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45352912-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45325501-026 :: 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   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6052266 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تسیل  قبط  یلصفم (  یسرجوین  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003205000080 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 : 
1401/10/03 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

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878

یلصفم یلصفم یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بونج نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6052725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراب راطق  یاهتنا  تمالع  ددع  دیرخ 27  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001251000090 زاین :  هرامش 
بونج نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ررکم یسدنهم  داوم  هدنزاس  عجرم   g 150 یددع نتراک 100   90x50 mm تکرح یارب  راطق  یامنهار  دربراک  میالع  غارچ  الاک :  مان 
نتراک 27 دادعت : 

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

( تکرح ریس و  یمومع  تاررقم  قبط  رون  گنربش و  داعبا 20*20  یمویتیل ،  لصا  رپمآ  یلیم  یرتاب 2600  لسوتف ، یاراد  یبناج ،  کرحتم  یوزاب   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  تسویپ  مرف  یرازگراب  لیمکت و 

6133894891 یتسپ :  دک  بونج ،  نهآ  هار  لک  هرادا  (- نهآ هار  ) ترجه نادیم  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332280-061  ، 33335035-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33335054-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یراب یراب راطق   راطق یاهتنا   یاهتنا تمالع   تمالع ددع   ددع دیرخ  2727   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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راداهب دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک   :: 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 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

6051601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  قبط  یقرب  کج  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009030000495 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  راداهب  دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  دادرارق  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
دروم  1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
لمآ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  هرامش 09113260994  اب  دیدزاب  یگنهامه و  تهج  .دشاب  یم  یمازلا  هژورپ  یارجا  لحم  زا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4616163119 یتسپ :  دک  یتسپ 46135878 ،  قودنص  ناتسمچ  هداج  رتمولیک 7  لمآ  ناردنزام  لمآ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43133755-011  ، 43132612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43132566-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کارا هاگدورف  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6051630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک سسکا  تخاس  ریز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001428000049 زاین :  هرامش 
کارا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

لرتنک سسکا  تخاس  ریز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818889891 یتسپ :  دک  کارا ،  هاکدورف  یلامش -  یدنبرمک  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38868011-086  ، 33689001-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33689002-086 :: 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 دادرارق   دادرارق قبط   قبط یقرب   یقرب کجکج   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181

لرتنک لرتنک سسکا   سسکا تخاس   تخاس ریز   ریز ناونع : : ناونع 8282

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6051866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دورتشه ناتسرهش  زاگ  هرادا  یدورو  برد  رد  دنب  هار  هاگتسد  بصن  هیهت و  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000689 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هلولهاش قیرط  زا  یزاگ  یاهتخوس  عیزوت  زاگ ، دیلوت  سیورس :  مان 

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

دورتشه رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ار یدنب  هبتر  کرادم  ای  دنیامن  ذخا  تیحالص  یفیک و  یبایزرا  تارمن  کرادم  هئارا  اب  ًالبق  یتسیاب  مالعتسا  رد  یلام  داهنشیپ  هئارا  یارب  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن هئارا 

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

52621834-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6052437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درومیشک یطوق  - یموینیمولآ هغیت  - دیاس روتوم   - 4*3 داعبا بصن 09109786574 - اب  یا  هرکرک  برد  دیرخ  هباشم -  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا دیدزاب  - یتناراگ بصن و  زاین و 

1101094209000251 زاین :  هرامش 
دهاش هاگشناد  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 : 

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

بصن و زاین و  درومیشک  یطوق  - یموینیمولآ هغیت  - دیاس روتوم   - 4*3 داعبا بصن 09109786574 - اب  یا  هرکرک  برد  دیرخ  هباشم -  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا دیدزاب  - یتناراگ

3319118651 یتسپ :  دک  دهاش ،  هاگشناد  ینیمخ - ماما  مرح  یوربور  سراف -  جیلخ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51215264-021  ، 51213550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

51213546-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دورتشه دورتشه ناتسرهش   ناتسرهش زاگ   زاگ هرادا   هرادا یدورو   یدورو برد   برد ردرد   دنب   دنب هار   هار هاگتسد   هاگتسد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 8383

بصن بصن اباب   یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6052505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهتسویپ رد  هدش  یراذگراب  لماک  تاصخشم  اب  تساوخرد  یا  هشیش  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003089000066 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیوزق ناردارب  یا  هفرح  ینف و  شزوما  زکرم  تشر  میدق  هداج  نیوزق  یا  هشیش  برد  بصن  لحم  هدش  یراذگراب  تسویپ  هب  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09934407884 33591028

3413976995 یتسپ :  دک  یا ،  هفرح  ینف  شزومآ  لک  هرادا  اهلگ  هچوک  بنج  یلامش  سردم  راولب  نیوزق  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33340986-028  ، 33353001-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341005-028 :: 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

ناجنل یادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6052585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کین وی  کرام  تیروکس  یقرب  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092107000210 زاین :  هرامش 
ناجنل یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کین وی  کرام  تیروکس  یقرب  برد  - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

اب یتدم  تروص  هب  هجو  تخادرپ   / دشاب کینوی  کرام  طقف   / تسیمازلا روتکاف  شیپ  هیارا   / دشاب یم  رتم  دودح 5.30 هشیش  ژارتمو  تل  برد 4  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنک یریگ  هزادنا  قیقد  یتسیاب  هدنرب  هدننک  تکرش  / .دشاب یم  هدنشورف  اب  لمحو  یتناراگو  یزادنا  هارو  بصن   / دشاب یم  یلام  روما  لوسم  دهعت 

8471835675 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  خ  رهش - نیرز  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52237326-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52235531-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هشیش   هشیش کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 8585

کین کین ویوی   کرام   کرام تیروکس   تیروکس یقرب   یقرب برد   برد ناونع : : ناونع 8686

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6053000 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  کیتاموتا  یقرب  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001190000087 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زیورآ هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   HOLUX لدم  1/50x2/25 m زیاس  mm 10 تماخض تیروکس  هشیش  رد  رود  میرف  اب  هارمه  کیتاموتا  یقرب  رد  الاک :  مان 

ناسارخ زیورآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناسارخ 
ددع 5 دادعت : 

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

تسویپ تاصخشم  قبط  کیتاموتا  یقرب  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173756819 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  خ  الاب -   غابراهچ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36276006-031  ، 36273011-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36272228-031 :: 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

هاگدورف6051672 تهج  یا  هغیت  ینفد -  یراحتنا  دض  دنب  هحفص 52)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط کیتاموتا   کیتاموتا یقرب   یقرب برد   برد ناونع : : ناونع 8787

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

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

زا 106 ھحفص 61 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nkqcr8lxhg3pq?user=37505&ntc=6053000
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6053000?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/150
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

6051633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا هقبط  هب  تخاس  ریز  زا  لاصو  نامتخاس  یریوصت  تراظن  هناماس  لاقتنا  یزاس و  ادج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یمن  هداد  یخساپ  روتکاف  شیپ  جرد  نودب 

لیوحت زا  سپ  زور  تسیب  هیوست 
1201001036000507 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
دوش هتفرگ  سامت  روپ  یقن  سدنهم  یاقآ  هرامش 35912412  اب  رتشیب  عالطا  بسک  دیدزاب و  تهج  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداد هداد یخساپ   یخساپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ جرد   جرد نودب   نودب لوا   لوا هقبط   هقبط هبهب   تخاس   تخاس ریز   ریز زازا   لاصو   لاصو نامتخاس   نامتخاس یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس لاقتنا   لاقتنا وو   یزاس   یزاس ادج   ادج ناونع : : ناونع
لیوحت لیوحت زازا   سپسپ   زور   زور تسیب   تسیب هیوست   هیوست دوش   دوش یمن   یمن

8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره ناتسا  رد  شیک  یدربراک  یملع  شزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6051709 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیک یدربراک  یملع  زکرم  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  تهج  زاین  دروم  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092620000010 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  رد  شیک  یدربراک  یملع  شزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دادعت 25 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

شیک هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک شیک ،  یدربراک  یملع  عماج  هاگشناد  رتشا -  کلام  -خ  هشیدنا راولب  ییانس -  خ  ییانس -  نادیم  شیک -  شیک ،  هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7934174715 یتسپ : 

44289397-076  ، 4441712-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

4441712-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیک شیک یدربراک   یدربراک یملع   یملع زکرم   زکرم هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 8989

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

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

زا 106 ھحفص 63 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tvvay2lvmqjfv?user=37505&ntc=6051709
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6051709?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6052128 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاحیضوت  قبلاطم  لماع /  ریغ  دنفادپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000699 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 
راک  حرش 

شتآ هزوح  رد  صخشم  یدنبنامز  همانرب  قبط  مظنم  یاهرونام  یارجا  لماعریغ ،  دنفادپ  نارحب و  تیریدم  رد  ویرانس  نیودت  تهج  حالص ،  یذ  رواشم  تکرش 
تاطابترا تاجن و  توش  یناشن ، 

ددرگ  یراذگراب  لیمکت و  کناب  یاهب  شسرپ  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  تساوخرد  لاطبا  ثعاب  اهب  شسرپ  مرف  رد  رغت  هنوگره 

ددرگ یم  لاطبا  تساوخرد  اهب  شسرپ  مرف  لاسرا  مدع  تروصرد 

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

84433571-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مظنم مظنم یاهرونام   یاهرونام یارجا   یارجا لماعریغ ،  ،  لماعریغ دنفادپ   دنفادپ وو   نارحب   نارحب تیریدم   تیریدم ردرد   ویرانس   ویرانس نیودت   نیودت تهج   تهج حالص ،  ،  حالص یذیذ   رواشم   رواشم تکرش   تکرش ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6052342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

انمض یتسویپ  یاه  لیاف  قبط  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  تهج  تاقلعتم )  نیبرود و  یتینما (  تازیهجت  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یرازگراب  لیمکت و  یتسویپ  یاه  لیاف 

1101004382000012 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ یاه  لیاف  انمض  یتسویپ  یاه  لیاف  قبط  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  تهج  تاقلعتم )  نیبرود و  یتینما (  تازیهجت  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یرازگراب  لیمکت و 

 : یتسپ دک   ، 157 کالپ  - 27 ینیمخ یفطصم  یوربور  ینیمخ -  یفطصم  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9817673635

33442705-054  ، 33442707-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33427110-054 :: 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

 ( ( تاقلعتم تاقلعتم وو   نیبرود   نیبرود یتینما (  (  یتینما تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191
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ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( وکیاوزیا )

ناگزمره 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

6052456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09176564933 .دشاب یم  هباشم  دکناریا   . تسویپ تسیل  قبط   . هتسبرادم یاه  نیبرود  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092297001325 زاین :  هرامش 

ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تسیل 1 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

( ، ناریا لحاس  ارف  عیانصو  یزاس  یتشک  عمتجم  تکرش   ) ییایرد عیانص  عمتجم   - سابعردنب برغ  یرتمولیک   37 سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7934174715 یتسپ :  دک 

32571045-076  ، 32571193-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32571152-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

6052556 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  نمض  رد  تسویپ  یصوصخ  طیارش  اب  قباطم  هدننک  طبض  هاگتسدو  تلوب  IP هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000438 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا  دشابیم  دودرم  هطوبرم  داهنشیپ  یراذگراب  مدع  تروص  رد  تسیمازلا و  هناماس  رد  تمیق  زیلانا  داهنشیپ و  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31137056-054  ، 31137000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 9292

هدننک هدننک طبض   طبض هاگتسدو   هاگتسدو تلوب   تلوب IPIP هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9393
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رهش نیهاش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6052787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ  ) مالعتسا یهگآ  رد  جردنم  مالقا  طیارش و  قبط  یتراظن  یاه  نیبرود  تازیهجت  نیبروددیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094734000317 زاین :  هرامش 
رهش نیهاش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

لیاف یراذگراب  هب  تبسن  سپسو  هدومن  اضما  رهم و  لیمکت و  ار  مالعتسا  یهگآ  ، هناماسرد یداهنشیپ  لک  غلبم  تبث  نمض  دنفلکم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن یم  لطاب  ار  هدش  هئارا  داهنشیپ  ، کرادم یراذگراب  مدع.دنیامن  مادقا  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  هطوبرم  یاه 

8316613111 یتسپ :  دک  رهش ،  نیهاش  یرادرهش  ، هیمطاف نادیم  ، ینیمخ ماما  راولب  ، رهش نیهاش  همیم ،  رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45225200-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45226989-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا -  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6052792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  هتسبرادم  نیبرود  هناماس  یرادهگن  سیورس و  ریمعت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030651000140 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  بعشروما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عوطقم 1 دادعت : 
1402/05/01 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  بعش ،  روما  هرادا  شخپوراد -  نابایخ  تلاسر و  هارراهچ  نیب  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7915868358

33669898-076  ، 33669890-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33669890-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتراظن یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9494

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ریمعت ، ، ریمعت ناونع : : ناونع 9595

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

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

گنیروتینام6051948 متسیس  هحفص 28)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

گنیروتینام6051965 قاتا  تازیهجت  هحفص 52)نیمات  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

هداد6052229 قاتا  گنیروتینام  هحفص 28)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6052964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SOFT ,CHOICE ریاو 014 / دیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953001024 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   BOSTON SCIENTIFIC هدنزاس عجرم  یزغم  دربراک   cm 300 لوط  in 0/014 رطق  SYNCHRO ریاودیاگ الاک :  مان 

راحب اروام  یکشزپ  تاکرادت 
ددع 30 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
روشک  STRYKER NEUROVASCULAR هدنزاس عجرم  یزغم  دربراک   cm 200 لوط  in 0/014 رطق  Synchro 14 Access Length Soft ریاودیاگ الاک :  مان 

STRYKER یتراجت مان  راحب  اروام  یکشزپ  تاکرادت  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس 
ددع 30 دادعت : 

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

// تسویپ // هدنشورف اب  لاسرا  هنیزه  // یهازن 09160965132 // دمیآ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6165773131 یتسپ :  دک  تفن ،  ناتسرامیب  تفن  کرهش  هداج  یادتبا  هاگدورف  هار  هس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34431306-061  ، 34434142-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434142-061 :: 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

6052964SOFT ,CHOICE ریاو 014 / هحفص 68)دیاگ  )  accessaccess

SOFT ,CHOICESOFT ,CHOICE / / 0 140 14 ریاو   ریاو دیاگ   دیاگ ناونع : : ناونع 9696

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 " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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

یتراظن6052787 یاه  نیبرود  تازیهجت  نیبرود و  هحفص 61)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

تسویپ6051880 تسیل  قبط  قیرح  مالعا  تازیهجت  دیرخ  هحفص 32)1- قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هلر6052516 لوژام  راد -  ریژآ  روتکتد  قیرح -  مالعا  ریژآ  یتسش و  ترارح -  ربارب  رد  مواقم  لباک 
لباک ینیس  یارب  لاصتا  تکاد  سیفرتنیا - 

هحفص 28) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لرتنک6051630 سسکا  تخاس  یاهمتسیسریز  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

تنیوپ6052211 سسکا  هکبش  اتید  هحفص 41)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  " " 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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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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

لیبدرا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6052314 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیوست لحم  رد  لیوحت   - هدش هراشا  تاحیضوت  تمسق  رد  هک  تاصخشم  قبط  وبمک  کیوم 3 یا  هفرح  دابهپ  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام 2

1101005315000226 زاین :  هرامش 
لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

تراجت ناوآ  هدنزاس  عجرم  یدهم  زورهب  هدننک  هضرع  عجرم  طسوتم  زیاس  نتراک  یدنب  هتسب  عون  دابهپ  یدنک  لکش  یزاب  بابسا  یواح  یسناش  هتسب  الاک :  مان 
اندس یتراجت  مان  کاوژپ 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیبرود وبمک ( کیوم 3 یا  هفرح  دابهپ   - ههام هیوست 2  - دشابیم لحم  رد  لیوحت   - ددرگ یراذگراب  روتکاف   - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هاگتسد کی   ( یرتمولیک زا 15 ریواصت  تفایرد  - هژوس بیقعت  روسنس  - عناوم اب  دروخرب  مدع  روسنس  - تعاس ژراش 1 تدم  - هقیقد زاورپ 46 نامز  تدم  - لسکیپ اگم  20

5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یرادرهش  شزرو -  نادیم  هب  هدیسرن  ریت -  یس  نابایخ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234648-045  ، 33234264-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دابهپ  :: 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

وبمک6052314 کیوم 3 یا  هفرح  دابهپ  هاگتسد  هحفص 69)کی  دابهپ  ( دابهپ

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

وبمک وبمک کیوم  33 کیوم یایا   هفرح   هفرح دابهپ   دابهپ هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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حتفم رتکد  دیهش  کینیلک  یلپ  و  ع )  ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6052223 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  رورس  قاتا  یارب  یتشگنا  رثا  تقرس  دض  برد  لفق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094380000034 زاین :  هرامش 

حتفم رتکد  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک   FRD-NK لدم  200x105 cm زیاس یدالوف  سنج  یدیلک  یتراک و  یتشگنا و  رثا  هریگتسد  لفق و  اب  تقرس  دض  قیرح و  دض  رد  الاک :  مان 

قداص نازیکاپ  یتامدخ  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

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

دشابیم هطوبرم  سانشراک  داتو  کینیلک  یلپ  رابنا  رد  لیوحت  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  رورس  قاتا  یارب  یتشگنا  رثا  تقرس  دض  برد  لفق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  کالپ 98 ،  نایسراف  دیهش  نابایخ  هگنادراهچ  رهش  ناگدازآ  یدنبرمک  زا  دعب  یدیعس  هلا  تیآ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3319865536

55278883-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55278887-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

775-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 15/15هرامش زا   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

اشامت  :: عبنم خیرات 15/15عبنم زا   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6052718 :: هرازه هرازه تعاس 14/15دکدک    - 1401/10/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش  یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتا  تامزاس  تهج  یناشن  شتا  یتایلمع  سابل  قیرح  راولش  روآ و  تسد  دیرخ 300  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  6 دادرارق تدم  لایر  دروارب 120/000/000/000  غلبم 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 6/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاریش یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتا  نامزاس  هناتسا  شبن خ  هیبنیز  راولب  زاریش   :: سردآ سردآ

07137366972 :: نفلت :: Www.setadiran.ir-https://shaffaf.shiraz.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

6051613، زگردنب یوکدرک ، یاهناتسرهش  تبث  تارادا  یناگیاب  قیرح  ءافطا  یاهمتسیس  یناسرزورب 
.دبنگ نمکرتردنب و  رهشدازآ ، هلالک ،

هحفص 32) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

رورس رورس قاتا   قاتا یارب   یارب یتشگنا   یتشگنا رثا   رثا تقرس   تقرس دضدض   برد   برد لفق   لفق ناونع : : ناونع 9898

یناشن یناشن شتا   شتا یتایلمع   یتایلمع سابل   سابل قیرح   قیرح راولش   راولش وو   روآ   روآ تسد   تسد   300300 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9999
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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

ءافطا6051812 متسیس  یرادهگن  سیورس و  تهج  هلاسکی  دادرارق  میظنت  تسا .  هباشم  دکناریا 
تسویپ دادرارق  قبط   FM200 قیرح

هحفص 32) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6051880 تسیل  قبط  قیرح  مالعا  تازیهجت  دیرخ  هحفص 32)1- قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6051993 نالعا  متسیس  یحارط  تهج  رواشم  هحفص 32)باختنا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6052192 ءافطا  لزان  کی  یاراد  بآ  یواح  هدننک  هحفص 32)شوماخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6052223 قاتا  یارب  یتشگنا  رثا  تقرس  دض  برد  هحفص 10)لفق  قیرح  ( قیرح

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

یناشن6052472 شتآ  قیرح  ءافطا  هحفص 32)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هلر6052516 لوژام  راد -  ریژآ  روتکتد  قیرح -  مالعا  ریژآ  یتسش و  ترارح -  ربارب  رد  مواقم  لباک 
لباک ینیس  یارب  لاصتا  تکاد  سیفرتنیا - 

هحفص 28) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یناشن6052718 شتا  یتایلمع  سابل  قیرح  راولش  روآ و  تسد  هحفص 10)دیرخ 300  قیرح  ( قیرح

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

قیرح6052852 ءافطا  متسیس  هاگتسیا  هناخنگاو  زیهجت  تایلمع  هحفص 32)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ناجریس6052957 هاگتسیا  لناپ و  نامتخاس  قیرح  ءافطا  هحفص 32)هکبش  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کینورتکلا6052226 تظافح  هحفص 18)هناماس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6051487COMPACT FLAME SCANNER(32 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6051880 تسیل  قبط  قیرح  مالعا  تازیهجت  دیرخ  هحفص 32)1- قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هلر6052516 لوژام  راد -  ریژآ  روتکتد  قیرح -  مالعا  ریژآ  یتسش و  ترارح -  ربارب  رد  مواقم  لباک 
لباک ینیس  یارب  لاصتا  تکاد  سیفرتنیا - 

هحفص 28) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

لیاف6052985 هب  یتساوخرد  یالاک  یهدهاشم  تهج  دشابیم ) هباشم  دکناریا   ) Gas Detector
.ددرگ هعجارم  تسویپ 

هحفص 32) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6051507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

55 هرامش   هرامش روتکاتنک   روتکاتنک  - - EPDUEPDU  زویف زویف دیلک   دیلک ییولبات -  -  ییولبات رتم   رتم تلو   تلو تکپماک -  -  تکپماک کیتاموتا   کیتاموتا قرب   قرب دیلک   دیلک یرطاب -  -  یرطاب رژراش   رژراش لاتیجید - - لاتیجید نیبرود   نیبرود رژراش   رژراش ناونع : : ناونع
DIPDIP رتمویسناتپ   رتمویسناتپ موتسلآ -  -  موتسلآ ویتوموکل   ویتوموکل هدننار   هدننار نیباک   نیباک

100100
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یاضاقت 9934131 هرامش  هب  یقرب  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985007374 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سوپملا یتراجت  مان   LI-41C لدم لاتیجید  نیبرود  رژراش  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

ینودعس هدازیلع  هیمس  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  سویپملا  یتراجت  مان   BLM1 لدم یرطاب  رژراش  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
ینودعس هدازیلع  هیمس  هدننک  هضرع  عجرم  سویپملا  یتراجت  مان   BLM1 لدم یرطاب  رژراش  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

ینودعس هدازیلع  هیمس  هدننک  هضرع  عجرم  سویپملا  یتراجت  مان   BCS1 لدم یرطاب  رژراش  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
MOULDEDCAE CIRCUIT-BREAKERS یتراجت مان   CDC176511M5 لدم  A 25 نایرج تدش   V 240-220 ژاتلو تکپماک  کیتاموتا  قرب  دیلک  الاک :  مان 

مارآ راید  نهک  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
ولبات ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   Iskara یتراجت مان   FQ0407_0011364 لدم  analog ییولبات رتم  تلو  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

نوسکیرا تامدخ  متسیس و  هدننک  هضرع  عجرم   ERICSSON یتراجت مان   Circuit Breaker لدم  EPDU زویف دیلک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   CONTACTOR یتراجت مان   TRK5463529000 ینف هرامش  موتسلآ  ویتوموکل  هدننار  نیباک  هرامش 5  روتکاتنک  الاک :  مان 

ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک   CONTACTOR-2NO-2NC یتراجت مان  ینف 8461331  هرامش   GM ویتوموکل یکیرتکلا  نیباک  هعطق  روتکاتنک  الاک :  مان 

ایرآ نهآ  هار  هعسوت 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
کیپورتکلا هدننک  هضرع  عجرم   POTENTIOMETER یتراجت مان   MA010710005 ینف هسانش   DIP رتمویسناتپ الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یرابتعا  تروصب  تخادرپ  // دوش هعجارم  تسویپب  // دشابیم هباشم  اهدک  ناریا   // یاضاقت 9934131 هرامش  هب  یقرب  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6051656 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طباوض  طیارش و  تسیل و  قبط  زاین ، دروم  رون  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000382 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رثوک هارمه  سای  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان  لدم 200-700  یساکع  نیبرود  زنل  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ طباوض  طیارش و  تسیل و  قبط  زاین ، دروم  رون  مالقا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  هرامش 09123593150  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج 

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

88345191-021  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ماج تبرت  یکشزپ  مولع  ماج - تبرت  ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: 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   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6052706 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود / میسیب یرطاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094170000052 زاین :  هرامش 

ماج تبرت  یکشزپ  مولع  ماج   تبرت  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اه هداد  ناکسا  هدننک  هضرع  عجرم  دنلزوین  هدنزاس  روشک   TAIT هدنزاس عجرم   TAIT یتراجت مان  یتسد  میس  یب   T03-22001-ABAA یرطاب الاک :  مان 

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

ماج تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9571775791 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هدکشناد  یتشهب –  نابایخ  ماج –  تبرت  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52522791-051  ، 52524520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52522791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یساکع یساکع نیبرود   نیبرود زنل   زنل ناونع : : ناونع 10 110 1

یتسد یتسد میس   میس یبیب     T03-2200 1 -ABAAT03-2200 1 -ABAA  یرطاب یرطاب ناونع : : ناونع 102102

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

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

6051507 - ییولبات رتم  تلو  تکپماک -  کیتاموتا  قرب  دیلک  یرطاب -  رژراش  لاتیجید - نیبرود  رژراش 
DIP رتمویسناتپ موتسلآ -  ویتوموکل  هدننار  نیباک  هرامش 5  روتکاتنک   - EPDU زویف دیلک 

هحفص 18) نیبرود  ( نیبرود

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

یساکع6051656 نیبرود  هحفص 18)زنل  نیبرود  ( نیبرود

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

شیک6051709 یدربراک  یملع  زکرم  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  تهج  زاین  دروم  هحفص 61)تامدخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6052307UPS رگشیامن و چیئوس ،  زنل ،  ماد ،  نیبرود  هحفص 15)دیرخ  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

6052342 ( تاقلعتم نیبرود و  یتینما (  تازیهجت  بصن  هحفص 61)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6052456 یاه  نیبرود  هحفص 61)سیورس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هدننک6052556 طبض  هاگتسدو  تلوب  IP هتسبرادم هحفص 61)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسد6052706 میس  یب   T03-22001-ABAA هحفص 18)یرطاب نیبرود  ( نیبرود

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

یتراظن6052787 یاه  نیبرود  تازیهجت  نیبرود و  هحفص 61)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6052792 نیبرود  هناماس  یرادهگن  سیورس و  هحفص 61)ریمعت ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ریوصت6052899 شیاپ  تراظن و  نیبرود  هناماس  زا  یرادهگن  یزادنا و  هار  بصن  هحفص 15)دیرخ ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هتسبرادم6052903 نیبرود  بصن  هحفص 18)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6053101 تراظن  یاهنیبرود  یا  هزاس  تازیهجت  بصن  هحفص 15)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرتم6053103 یهجو 4.5  تشه  لکد  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 18)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یلامش ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6052191 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش زاس  هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005850000108 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
امین رهپس  نارکتبم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   QNAP یتراجت مان   TS-879U-RP-EU لدم هکبش  تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  امتح  تسویپ  قبط  تاصخشم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9413933874 یتسپ :  دک  ردام ،  تلود و  نادیم  لصاف  دح  یبرغ  ینیمخ  ماما  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32728328-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32728328-058 :: 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

هکبش6052191 زاس  هحفص 77)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگدورف6051672 تهج  یا  هغیت  ینفد -  یراحتنا  دض  دنب  هحفص 52)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دورتشه6051866 ناتسرهش  زاگ  هرادا  یدورو  برد  رد  دنب  هار  هاگتسد  بصن  هیهت و  یاهمتسیسهژورپ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 57) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

هکبش هکبش زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 103103

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

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

زا 106 ھحفص 77 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

مج رجف  زاگ  شیالاپ  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 16 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6051496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک ولف  تیلباق  اب  ردروکر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092273000514 زاین :  هرامش 

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   ELSTER یتراجت مان  لدم 2000  هاگشیالاپ  رتویپماک  ولف  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ تسویپ  مدع  تروص  رد  ددرگ -–  هعلاطم  تقدب  هدش  تسویپ  مالعتسا  طیارش  تاصخشم و  مرف  دشاب  - یم  هباشم  یباختنا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  ددرگ - یم  دودرم  داهنشیپ  یلام ،  ینف و 

7556154864 یتسپ :  دک  مج ،  هاگشیالاپ  مج  رهشوب  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36264098-071  ، 31682978-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36264098-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ردروکر  :: 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

رتویپماک6051496 ولف  تیلباق  اب  هحفص 78)ردروکر  ردروکر  ( ردروکر

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رتویپماک رتویپماک ولف   ولف تیلباق   تیلباق اباب   ردروکر   ردروکر ناونع : : ناونع 104104

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

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

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

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

6051834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا زاین  دروم  تسویپ  مالعتسا  مرف  قباطم  الاک.تسا  هباشم  دک  ناریا  - یتعنص یاهدادخر  گیروتینام  رازفا  مرن  هنوزفا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000981 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE-DL 380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32912722-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6051903 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قب  اطمرهشلامک  هرادا  رورس  قاتا  یزاس  هدامآ  رظندروم  تمدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003827000129 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب تخادرپ.هشب  ماجنا  یگنهامه  هدازدقن 09375427230 سدنهم  اب  لاوس  هنوگره  ایو  دیدزاب  تهج.دشاب  یم  راکنامیپ  اب  ارجاو  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا ریذپناکما  لک  هرادا  نیا  ناسانشراک  هیدات  زا  دعب  راکنامیپ 

3133757141 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  رجفلاو  نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32700701-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32700707-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص یاهدادخر   یاهدادخر گیروتینام   گیروتینام رازفا   رازفا مرن   مرن هنوزفا   هنوزفا ناونع : : ناونع 105105

رورس رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس هدامآ   هدامآ رظندروم   رظندروم تمدخ   تمدخ ناونع : : ناونع 106106

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6052201 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

isolute تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094209000250 زاین :  هرامش 

دهاش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تراجت ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   PHARMAGONA یتراجت مان   g 500 یطوق یدنب  هتسب  عون   SPE column chromabons تشک طیحم  الاک :  مان 

شیدنا رورس 
یطوق 2 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  .ددرگ  تبث  هناماس  رد  یمسر  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3319118651 یتسپ :  دک  دهاش ،  هاگشناد  ینیمخ - ماما  مرح  یوربور  سراف -  جیلخ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51215105-021  ، 51213550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

51213546-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6052386 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط   ) G10 رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000553 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  هکبش  ناب  هدید  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 G 10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

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

یریزو یاقا   05431166215 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SPE column chromabonsSPE column chromabons تشک   تشک طیحم   طیحم ناونع : : ناونع 107107

(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط  )  ) G10G10 رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 108108

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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وراد اذغ و  تنواعم   :: 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 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

6052537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس لماک  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاحیضوت رد  حرش  قباطم 

1101094155000020 زاین :  هرامش 
وراد اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

نابات تعنص  نیترآ  هدننک  هضرع  عجرم   SOLMATE یتراجت مان   SKU1 لدم لماک  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

asus prime B660M-K D4 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 Motherboard CPU Corei3-12100F TRAY

 Ram8
power green GP500A-ECO

rev3. 1
HDD 1TRB*3

6617713446 یتسپ :  دک  وراد ،  اذغ و  تنواعم  ناتسدرک  یکشزپ  مولع  هاگشناد  نارادساپ  نابایخ  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33666646-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33666648-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس لماک   لماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسلگ ناتسا  شرورپ  شزومآ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6052551 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم   // nas64 TB رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000125000047 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رب ناتسلگ  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  رابنا  ات  لمح  هنیزه  // دنشاب ربتعم  یتناراگ  همیب و  یاراد  تازیهجت  تسویپ //  لیاف  قباطم   // nas64 TB رورس دیرخ  - 

هدننک نیمات  هدهع 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم یتناراگ  همیب و  یاراد  تازیهجت  تسویپ //  لیاف  قباطم  تسیل  // رد  هدش  صخشم  یاهدراه  هارمه  هب   nas64 TB رورس دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  امتح  روتکاف  شیپ   // هدننک نیمات  هدهع  رب  ناتسلگ  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  رابنا  ات  لمح  هنیزه  // دنشاب

4913858188 یتسپ :  دک  ناتسراهب ،  کرهش  تشهب 23 -  یتشهب  دیهش  ناگرگ خ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32620830-017  ، 32627253-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32620362-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم  //  // nas64 TBnas64 TB رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1101 10
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دهشم هیرصتنم  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6052740 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - یتناراگ یاراد  لانیجروا -  ون و  تاعطق  دشاب - یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ - تاصخشم  اب  هنایار  رورس  هاگتسد  دادعت 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام ود  هیوست 

1101091531000008 زاین :  هرامش 
دهشم هیرصتنم  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

شلات یالاک  دوعسم  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   DL380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  یدمحم  سدنهم  مناخ  اب  یرادا  تقو  رد   09153581071 لاوس هنوگ  ره  تهج  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9137776788 یتسپ :  دک  ینیمخ 25 ،  ماما  ینیمخ -  ماما  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32291964-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32291960-051 :: 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

یا هلحرمکی  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/10/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6053148 :: هرازه هرازه :: 1401/10/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  149.788.881.584 دروآرب ناراسچگ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یزکرم  رورس  قاتا  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتعنص6051834 یاهدادخر  گیروتینام  رازفا  مرن  هحفص 78)هنوزفا  رورس  ( رورس

 - - یتناراگ یتناراگ یاراد   یاراد لانیجروا -  -  لانیجروا وو   ونون   تاعطق   تاعطق دشاب - - دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ - - تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   هنایار   هنایار رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد   22 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع
ههام ههام ودود   هیوست   هیوست

1 1 11 1 1

یزکرم یزکرم رورس   رورس قاتا   قاتا ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 1121 12
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رورس6051903 قاتا  یزاس  هدامآ  رظندروم  هحفص 78)تمدخ  رورس  ( رورس

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

6052201SPE column chromabons تشک هحفص 78)طیحم  رورس  ( رورس

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

رورس6052223 قاتا  یارب  یتشگنا  رثا  تقرس  دض  برد  هحفص 10)لفق  قیرح  ( قیرح

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

6052386( تسویپ لیاف  قبط   ) G10 رورس هحفص 78)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رورس6052537 لماک  هحفص 78)سیک  رورس  ( رورس

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

تسویپ6052551 لیاف  قباطم   // nas64 TB رورس هحفص 78)دیرخ  رورس  ( رورس

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

قبط6052629 هکبش  لباک  یرتم  هقلح 305 کی  مدوم و  هاگتسد  رتویپماکهاگتسد و 14  دیرخ 14
تسا هباشم  دک  ناریا   - تسویپ لیاف  تاصخشم 

هحفص 41) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ون6052740 تاعطق  دشاب - یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ - تاصخشم  اب  هنایار  رورس  هاگتسد  دادعت 2 
ههام ود  هیوست   - یتناراگ یاراد  لانیجروا -  و 

هحفص 78) رورس  ( رورس

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

یربا6052802 شنایار  رب  ینتبم  اهرورس ، ینابزیم  هدرتسگ CDN و  ییاوتحم  عیزوت  تامدخ  تفایرد 
IAS

هحفص 21) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزکرم6053148 رورس  قاتا  هحفص 78)ثادحا  رورس  ( رورس
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  ناوخارف  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RNL-0118027-MH :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6052536 :: هرازه هرازه :: 1401/10/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم  روسنس  هارمه  هب  زاگ  رتیمسنارت  ددع   273 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 98.500.000.000 

لایر نیمضت 4.925.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 113 الاک  تاکرادت  هرادا  دنزاش  یهار  هس  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ

سامت 0211456 زکرم   08633492842 - 33492840 :: نفلت :: setadiran.ir IKORC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

6052521esser کرام بایزاگ  هحفص 32)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هطوبرم6052536 روسنس  هارمه  هب  زاگ  رتیمسنارت  ددع  هحفص 85)273  روسنس  ( روسنس

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

نیالنآ6052691 هیلخت  رازفا  مرن  ددع  دادعتدشاب 5   MB918 هرهچ صیخشت  بایغ  هحفص 21)روضح  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6051441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم هطوبرم روسنس   روسنس هارمه   هارمه هبهب   زاگ   زاگ رتیمسنارت   رتیمسنارت ددع   ددع   273273 ناونع : : ناونع 113113

نیباک نیباک   55 هرامش   هرامش روتکاتنک   روتکاتنک -- یترارح یترارح هلر   هلر -- هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس طسوتم - - طسوتم راشف   راشف قرب   قرب ولبات   ولبات -- روسرپمک روسرپمک رلوکرتنیا   رلوکرتنیا دربراک   دربراک ینهآ   ینهآ نفنف   ناونع : : ناونع
ویتوموکل ویتوموکل هدننار   هدننار

1 141 14
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.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دنشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132303  اب  قباطم  switch تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985007375 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   BROOM WADE یتراجت مان   V150DA و V100DA لدم یتشگرب  تفر و  یتعنص  روسرپمک  رلوکرتنیا  دربراک  ینهآ  نف  الاک :  مان 

طبار ناهیک  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   COMPAIR BROOMWADE هدنزاس
ددع 5 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
نیشرپ یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   A 400 نایرج تدش   KV 7/2 ژاتلو  UNISAFE حرط  vacuum contactor ییوشک طسوتم  راشف  قرب  ولبات  الاک :  مان 

ورین زیهجت  نیشرپ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  ورین  زیهجت 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

ظافح سراپ  یکیرتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   PARS FANAL یتراجت مان   contactor relay DSL 9-22 لدم یترارح  هلر  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
عجرم هیکرت  هدنزاس  روشک   SIEMENS هدنزاس عجرم   SIEMENS یتراجت مان   CONTACTOR 8100 لدم  A 10 نایرج تدش   simatic یتظافح هلر  الاک :  مان 

ژاتلو مشق  کینورتکلا  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک   PLATE CONTACTOR یتراجت مان   TRK8626822000 ینف هرامش  موتسلآ  ویتوموکل  یکیرتکلا  نیباک  روتکاتنک  لاصتا  هعطق  هحفص  الاک :  مان 

ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   CONTACTOR یتراجت مان   TRK5463529000 ینف هرامش  موتسلآ  ویتوموکل  هدننار  نیباک  هرامش 5  روتکاتنک  الاک :  مان 

ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هسنارف هدنزاس  روشک  - CONTACTOR -C-PH-PG یتراجت مان   DTR00257230DT ینف هرامش  موتسلآ  ویتوموکل  یکیرتکلا  نیباک  هرامش 7  روتکاتنک  الاک :  مان 

ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 6 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک  - CONTACTOR -C-MVT-MT2 یتراجت مان   DTR00257230B7 ینف هرامش  موتسلآ  ویتوموکل  یکیرتکلا  نیباک  هرامش 6  روتکاتنک  الاک :  مان 

ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف 
ددع 3 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
-CONTACTOR -C-MVT-RH1 C-MVT-RH2 یتراجت مان   DTR00257230B5 ینف هرامش  موتسلآ  ویتوموکل  یکیرتکلا  نیباک  هرامش 5  روتکاتنک  الاک :  مان 

ایرآ نهآ  هار  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک 
ددع 3 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

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6052043 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  ....و  روتالوگر  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001299 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لعشم سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MADAS یتراجت مان  زوسزاگ  لعشم   RAMPA8 لدم راشف  میظنت  چیئوس  رتلیف و  یقرب و  ریش  روتالگر و  هعومجم  الاک :  مان 

تسد 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6348134885 یتسپ :  دک  نورام ،  زاگ  تفن و  یرادربهرهب  تکرش  ردنبرس –   – زاوها هداج  رتمولیک 12  زاوها –  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34188429-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتالوگر روتالوگر نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 115115

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  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   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6052168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  رازفا  تخس  دیرخ  هباشم -  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001452000128 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناراهم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   D-Link یتراجت مان   DKVM-8E لدم هکبش   KVM چیئوس الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناهفصا هاگدورف  رد  ناگیار  لیوحت 

یحلاص  03133996000 سامت :  هرامش 

 : یتسپ دک  ناهفصا ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  ناهفصا  یتشهب  دیهش  هاگدورف  یناتسدرا  دیهش  نابوتا  هلال  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8164178831

35275050-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35275062-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یکشزپ  مولع  دهشم -  نمهب  یشزومآ 22  هناخوراد   :: 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   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6052213 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هکبش   KVMKVM  چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 1161 16

دراه دراه وو   ناوخدکراب   ناوخدکراب وو   دروبیک   دروبیک وو   سوم   سوم وو   روتینامو   روتینامو رگپاچ   رگپاچ ناونع : : ناونع 1171 17

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم نمهب  هناخوراد 22 تهج  تسویپ  لیاف  قبط  دراه  ناوخدکراب و  دروبیک و  سوم و  روتینامو و  رگپاچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092043000068 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  دهشم    نمهب  یشزومآ 22  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
HP یتراجت مان  لدم 5550  یگنر  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

گنوسماس یتراجت  مان   22P500 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
METROLOGIC یتراجت مان  لدم 9544   Hand Held یدعبود یرزیل  دکراب  رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

راثآ ضیف  یقالخا  دماح  هدننک  هضرع  عجرم   TESCO یتراجت مان   wire لدم هنایار  سوم  دروبیک و  تس  الاک :  مان 
تس 10 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   HDD WD Blue buffer لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

اتار تراجت  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
لصادحوم داوج  هدننک  هضرع  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  رواپ  نیرگ  یتراجت  مان   GP300A لدم هنایار  گنیچیئوس  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 09153032185 هرامشاب  یگنهامه  تهج.ههامکی  رثکادح  هیوست.هاگشناد   IT دحاو هیدات  تهج  تسویپ  لیاف  قبط  اقیقد  مالقا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یترصن

9137673131 یتسپ :  دک  نمهب ،  یشزومآ 22  هناخوراد  تشادهب -  هدکشناد  بنج  هاگشناد -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38598014-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38518797-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: 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 106 ھحفص 89 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/26xndq67ee59r?user=37505&ntc=6052213
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6052213?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6052810 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ هئارا  تسا  هدش  دیق  تاحیضوت  تمسق  رد  هدش  هتساوخ  سنج  قیقد  تاصخشم  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا روتکاف 

1101095143000399 زاین :  هرامش 
نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-24TC-L لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3560X-24T-L لدم هنایار  هکبش  چیئوس  الاک :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت زادعب  هیوست  تسا  تخادرپ  لباق  ییاراد  زا  یهاوگاب  تایلام  دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه  نادابآ  تفن  ناتسرامیب  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدازیلع سدنهم  هرامشاب 09166332295  ینف  یگنهامه  یراک  زور  کیتامروفنا 45 ینف  دیئاتو  الاک 

6316841111 یتسپ :  دک  ینیمخ ، )  ماما  تفن ( تکرش  ناتسرامیب  ( قباسروپاش  ) یرظتنمدیهش نابایخ  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53220634-061  ، 532306-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

532306-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 118118
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6053159 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییازریم 09123445311 سانشراک  ددع  دادعت 20   UPVC برد تهج  سکع  قبط  یتناس  لفق 10  یزغم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002866 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
کدی اپیاس  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   NISSAN MOTOR CO هدنزاس عجرم  ییاقشق  برد  لفق  چیئوس و  یزلف  یزغم  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  یرابتعا 2  تخادرپزاب  اب  دیرخ  تیولوا  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  برد  ات  هیلخت  لقن و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032065-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: 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

هلر6051441 - هنایار هکبش  اتید  چیئوس  طسوتم - راشف  قرب  ولبات  - روسرپمک رلوکرتنیا  دربراک  ینهآ  نف 
ویتوموکل هدننار  نیباک  هرامش 5  روتکاتنک  - یترارح

هحفص 85) چیئوس  ( چیئوس

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

تیریدم6051511 کناب و  نیون  زوی ، چیئوس  یاه  هناماس  رد  یرادرب  هرهب  روظنم  هب  تازیهجت ، دیرخ 
لاناک

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

روتالوگر6052043 هحفص 85)نیمات  چیئوس  ( چیئوس

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

هکبش6052168  KVM هحفص 85)چیئوس چیئوس  ( چیئوس

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

تنیوپ6052211 سسکا  هکبش  اتید  هحفص 41)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دراه6052213 ناوخدکراب و  دروبیک و  سوم و  روتینامو و  هحفص 85)رگپاچ  چیئوس  ( چیئوس

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

6052307UPS رگشیامن و چیئوس ،  زنل ،  ماد ،  نیبرود  هحفص 15)دیرخ  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

هنایار6052686 هکبش  اتید  چیئوس  هکبش  - هحفص 41)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

سکع سکع قبط   قبط یتناس   یتناس   1010 لفق   لفق یزغم   یزغم ناونع : : ناونع 1191 19

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

هکبش6052810 اتید  هحفص 85)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

سکع6053159 قبط  یتناس  لفق 10  هحفص 85)یزغم  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6052649 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدمآ تسویپ  لیاف  رد  الاک  تساوخرد  ! هباشم دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لانیجرا لیتیر و  کپ  طقف 

1101004813000336 زاین :  هرامش 
هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 

اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

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

یراک زور  تخادرپ 40   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یتناراگ 

تسیمازلا هدوزفا  شزرا 

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

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

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لانیجرا6052649 لیتیر و  کپ  طقف  هدمآ  تسویپ  لیاف  رد  الاک  تساوخرد  ! هباشم هحفص 92)دکناریا  چوس  ( چوس

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

6052757 - ماخ ید  یس  ماخ -  ید  یو  ید  پاتکسد -  مر  یرومم -  شلف  ید -  سا  سا  چوس - 
لباک پاتکسد -  رکیپسا 

هحفص 41) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لانیجرا لانیجرا وو   لیتیر   لیتیر کپکپ   طقف   طقف هدمآ   هدمآ تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ردرد   الاک   الاک تساوخرد   تساوخرد !! هباشم هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 120120

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک 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 20 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6052028 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیزه الاک و  دک  رد  الاک  تمیق  مالعا  - دشاب یمن  کالم  دک  ناریا  - تسویپ حرش  هب  یتوص  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تمدخ رد  ترجا 

1101000012000391 زاین :  هرامش 
روشک ترازو  هدننک :  رازگرب 

رتسام توص  یکینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 1650300025  وکا  وگدنلب  رتویت  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتایب یاقآ  دیدزاب 84867031-9123438560  یگنهامه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414771154 یتسپ :  دک  یمطاف ،  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84868254-021  ، 84866601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88950033-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنیزه هنیزه وو   الاک   الاک دکدک   ردرد   الاک   الاک تمیق   تمیق مالعا   مالعا -- دشاب دشاب یمن   یمن کالم   کالم دکدک   ناریا   ناریا -- تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   یتوص   یتوص متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
تمدخ تمدخ ردرد   ترجا   ترجا

12 112 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6052064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Honeywelll scanpal EDA51 دله دنه  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002778 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  هژاریت  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   A 10 نایرج تدش   V 250 ژاتلو  T106 لدم یریوصت  یتوص و  مزاول  رتویپماک و  گولانآ  ظفاحم  الاک :  مان 

ایمیک ریوصت  ابص  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

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

ناتسرامیب  IT لوئسم دات  زا  سپ  یرابتعا و  دیرخ  هدنشورف  هدهعب  ناتسرامیب  ات  الاک  لمح  ددرگ  همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  یرکوم  سدنهم  هرامش 09366024819  اب  رتشیب  عالطا  تهج 

7193711351 یتسپ :  دک  یزامن ،  نادیم  - دنز راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلیبدرا ققحم  هاگشناد  یسدنهم  ینف و  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6052455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

XU 305 ویناس روتکژورپ  پمال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003909000017 زاین :  هرامش 

یلیبدرا ققحم  هاگشناد  یسدنهم  ینف و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   OSRAM هدنزاس عجرم   OSRAM یتراجت مان  لدم 64571   W 800 ناوت روتکژورپ  لاتیجید  ریغ  نژولاه  پمال  الاک :  مان 

شورس یریوصت  یتوص 
ددع 10 دادعت : 

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

یتسویپ کرادم  قباطم  افرص   XU 305 لدم ویناس  روتکژورپ  پمال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5619911367 یتسپ :  دک  یسدنهم ،  ینف و  هدکشناد  یلیبدرا  ققحم  هاگشناد  هاگشناد  نابایخ  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31505704-045  ، 33517379-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33517379-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Honeywelll scanpal EDA51Honeywelll scanpal EDA51 دله   دله دنه   دنه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 122122

XU 305XU 305 ویناس   ویناس روتکژورپ   روتکژورپ پمال   پمال ناونع : : ناونع 123123
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6052700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریاس روسرپمک و  نکش و  گنس  پورپ  ددع  سیپدنه و4 ددع  هارمه 2 * کیتامونپ یمادنا  نورد  نکش  گنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم یتناراگ  / هدنشورفاب لمح  هنیزه  / ههام 4 تخادرپ / تاقلعتم

1101000257003153 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

بط توص  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  بط  توص  ارف  یتراجت  مان   FM100 لدم یمادنا  نورب  نکش  گنس  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریاس روسرپمک و  نکش و  گنس  پورپ  ددع  سیپدنه و4 ددع  هارمه 2 * کیتامونپ یمادنا  نورد  نکش  گنس  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
05831514002/ ربتعم یتناراگ  / هدنشورفاب ناتسرامیبات  لمح  هنیزه  / ههام 4 تخادرپ / تاقلعتم

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31514175-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مالعا6052028 - دشاب یمن  کالم  دک  ناریا  - تسویپ حرش  هب  یتوص  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و 
تمدخ رد  ترجا  هنیزه  الاک و  دک  رد  الاک  تمیق 

هحفص 92) توص  ( توص

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

6052064Honeywelll scanpal EDA51 دله دنه  هحفص 92)دیرخ  توص  ( توص

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

6052455XU 305 ویناس روتکژورپ  هحفص 92)پمال  توص  ( توص

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

نکش و6052700 گنس  پورپ  ددع  سیپدنه و4 ددع  هارمه 2 * کیتامونپ یمادنا  نورد  نکش  گنس 
ربتعم یتناراگ  / هدنشورفاب لمح  هنیزه  / ههام 4 تخادرپ / تاقلعتم ریاس  روسرپمک و 

هحفص 92) توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ریاس ریاس وو   روسرپمک   روسرپمک وو   نکش   نکش گنس   گنس پورپ   پورپ ددع   ددع وو44 سیپدنه   سیپدنه ددع   ددع 22 هارمه   هارمه ** کیتامونپ کیتامونپ یمادنا   یمادنا نورد   نورد نکش   نکش گنس   گنس ناونع : : ناونع
ربتعم ربتعم یتناراگ   یتناراگ // هدنشورفاب هدنشورفاب لمح   لمح هنیزه   هنیزه // ههام ههام 44 تخادرپ تخادرپ // تاقلعتم تاقلعتم
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هپت تفه  یرایح  دمحا  دیهش  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6051741 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  طیارش  تساوخرد و  لماک  تسیل 

.هدنشورف هدهع  هب  کینیلک  یلپ  برد  ات  لاسرا  هنیزه 
ههام ود  تخادرپ 

1101091734000043 زاین :  هرامش 
هپت تفه  یرایح  دمحا  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس یتراجت  مان   LC24F390FHMCHD لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  طیارش  تساوخرد و  لماک  تسیل 

.هدنشورف هدهع  هب  کینیلک  یلپ  برد  ات  لاسرا  هنیزه 
ههام ود  تخادرپ 

6473161154 یتسپ :  دک  هپت ،  تفه  رکشین  امنیس  بنج  هپت  تفه  شوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42866240-061  ، 42866243-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42866243-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

inin زیاس  2424   زیاس   LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 125125
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زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6052005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ هب  زاین  دروم  دادعت  ینف و  تاصخشم  تازیهجت و  دیرخ  تامازلا  لماش  گرب  کی  اب  قباطم  روتینام  لماک و  سیک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 
1101005221000562 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دربهار نما  هکبش  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  سیورس  ماس   SAMSUNG یتراجت مان   LS22F355HN لدم  inch 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قباطم  هدنهد  داهنشیپ  تکرش  تاعالطا  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  جرک  رد  عقاو  زربلا  قرب  عیزوت  تکرش  رابنا  ات  لمح  هنیزه 

3149684114 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  - اضر ماما  راولب   - یلامش یناقلاط  راولب  جرک - جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122211-026  ، 32122000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32543730-026 :: 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 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 126126
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نامرک رنهاب  دیهش  ناتسرامیب   :: 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 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

6052094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنس میظنت  لابق  رد  یتیلوئسم  زکرم  ربتعم   irc هئارا مدع  - هباشم دکناریا  - هناماس رد  لک  تمیق  جرد  - هکبش تراک  روتینام و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیمات  اب  لمح  - درادن

1101094336000516 زاین :  هرامش 
نامرک رنهاب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

سپ هام  تخادرپ 3 یتسویپ - کرادم  ردروتکاف  شیپو  مالعتسا  گرب  مازلا   - روتکاف تبث  ، الاک تلاصا  ، یگدنیامن همان  ،Imed زاجم هدننک  عیزوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
عونمم هدننک  نیمات  طسوت  طرش  نتشاذگ  - هدننک نیمات  هدهعرب  الاک  لیوحت  هنیزه  - الاک لیوحتزا 

7613747181 یتسپ :  دک  رنهاب ،  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یلم   غاب  هارراهچ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32235011-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32260100-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنس دنس میظنت   میظنت لابق   لابق ردرد   یتیلوئسم   یتیلوئسم زکرم   زکرم ربتعم   ربتعم   ircirc هئارا هئارا مدع   مدع -- هباشم هباشم دکناریا   دکناریا -- هناماس هناماس ردرد   لکلک   تمیق   تمیق جرد   جرد -- هکبش هکبش تراک   تراک وو   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
هدننک هدننک نیمات   نیمات اباب   لمح   لمح -- درادن درادن

127127
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6052125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع کیژولانآ 1000 گنیروتینام  لاتف  ذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک 

1101030292000927 زاین :  هرامش 
ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 

تمالس زارف  بط  نیزید  هدننک  هضرع  عجرم  سوریپاپ  یتراجت  مان  یلور  هتسب 1   mm 215 زیاس یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  ذغاک  الاک :  مان 
لور 1000 دادعت : 

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

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  اب  راب  لمح 

دشاب یم  لاس  کی  تخادرپ 

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ددع   ددع 10001000 کیژولانآ   کیژولانآ گنیروتینام   گنیروتینام لاتف   لاتف ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 128128
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دهشم هیرصتنم  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6052587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ون رازفا  تخس  هلاسکی - یتناراگ  یاراد  - تسویپ تاصخشم  اب  دربیک  سوم و  روتینام  هارمه  هب  لماک  رتویپماک  سیک  ددع  هد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لانیجرواو

1101091531000007 زاین :  هرامش 
دهشم هیرصتنم  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

سرگاز زادرپ  هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   P5 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام ود  هیوست  ناتسرامیب - رابنا  لیوحت  دشاب - یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9137776788 یتسپ :  دک  ینیمخ 25 ،  ماما  ینیمخ -  ماما  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32291964-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32291960-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هگنلردنب یناریتشک  ردنب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003754000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6053059 :: هرازه هرازه :: 1401/10/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفیک و یبایزرا  زا  سپ  ار  نآ  لماک  یزیمآ  گنر  یزوتناف و  لیقثرج  روتینام  یساسا  تاریمعت  دراد  رظن  رد  هگنل  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ردنب و هرادا  لحم  رد  یزیمآ  گنر  تایلمع  دیاب  درادن و  دوجو  نآ  لاقتنا  لمح و  ناکما  ، لیقثرج ندوب  یکیفارت  تلع  هب.دیامن  راذگاو  حالصیذ  راکنامیپ  هب  ینف 

.تسیمازلا  هناماس  رد  یرازگراب  لیقثرج و  زا  دیدزاب  یهاوگ  تفایرد  لیقثرج و  زا  دیدزاب.دریگ  تروص  هگنل  ردنب  یدرونایرد 
هگنلردنب  یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یزوتناف لیقثرج  هاگتسد  کی  ییزیمآ  گنر  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هگنل ردنب  یدرونایرد  ردانب و  هناخریبد  هب  هصقانم  یاه  تکاپ  ییاشگزاب  زا  لبق  زر  کی  ات  رثکادح  تسیاب  یم  یکناب  همان  تنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

.دش  دهاوخ  داهنشیپ  در  هب  رنم  ررقم  تلهم  رد  همان  تنامض  لصا  هئارا  مدع.ددرگ  تفایرد  هطوبرم  دیسر  لیوحت و 
10:00 تعاس : 1402/01/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دربیک دربیک وو   سوم   سوم روتینام   روتینام هارمه   هارمه هبهب   لماک   لماک رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 129129

هرادا هرادا لماک   لماک یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   یزوتناف   یزوتناف لیقثرج   لیقثرج روتینام   روتینام یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 130130
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رازفا6051435 تخس  هنایار و  هحفص 41)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6051741in 24 زیاس  LED هحفص 95)روتینام روتینام  ( روتینام

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

یتعنص6051834 یاهدادخر  گیروتینام  رازفا  مرن  هحفص 78)هنوزفا  رورس  ( رورس

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

گنیروتینام6051948 متسیس  هحفص 28)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

قاتا6051955 هژورپ  یارجا  تهج  یزاسدنتسم  شزومآ و  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت  دیرخ 
یریوصت تراظن  یاه  متسیس  گنیروتینام 

هحفص 18) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

گنیروتینام6051965 قاتا  تازیهجت  هحفص 52)نیمات  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

روتینام6052005 لماک و  سیک  هحفص 95)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

زکرم6052094 ربتعم   irc هئارا مدع  - هباشم دکناریا  - هناماس رد  لک  تمیق  جرد  - هکبش تراک  روتینام و 
هدننک نیمات  اب  لمح  - درادن دنس  میظنت  لابق  رد  یتیلوئسم 

هحفص 95) روتینام  ( روتینام

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

دشاب6052125 یم  هباشم  دک  ددع  کیژولانآ 1000 گنیروتینام  لاتف  هحفص 95)ذغاک  روتینام  ( روتینام

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

دراه6052213 ناوخدکراب و  دروبیک و  سوم و  روتینامو و  هحفص 85)رگپاچ  چیئوس  ( چیئوس

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

هداد6052229 قاتا  گنیروتینام  هحفص 28)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دربیک6052587 سوم و  روتینام  هارمه  هب  لماک  رتویپماک  هحفص 95)سیک  روتینام  ( روتینام

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

قبط6052629 هکبش  لباک  یرتم  هقلح 305 کی  مدوم و  هاگتسد  رتویپماکهاگتسد و 14  دیرخ 14
تسا هباشم  دک  ناریا   - تسویپ لیاف  تاصخشم 

هحفص 41) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هرادا6053059 لماک  یزیمآ  گنر  یزوتناف و  لیقثرج  روتینام  یساسا  هحفص 95)تاریمعت  روتینام  ( روتینام
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ 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

هتسبرادم6052456 یاه  نیبرود  هحفص 61)سیورس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هدننک6052556 طبض  هاگتسدو  تلوب  IP هتسبرادم هحفص 61)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتراظن6052787 یاه  نیبرود  تازیهجت  نیبرود و  هحفص 61)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6052792 نیبرود  هناماس  یرادهگن  سیورس و  هحفص 61)ریمعت ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6052903 نیبرود  بصن  هحفص 18)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپنادند  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6051797 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EQUINOX3000 لدم  XRD هاگتسد یرازفا  مرن  نویساربیلاک  اه و  تیلسا  روتامورکونوم ، هاگتسد  نویساربیلاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090233000024 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپنادند  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

EQUINOX3000 لدم  XRD هاگتسد یرازفا  مرن  نویساربیلاک  اه و  تیلسا  روتامورکونوم ، هاگتسد  نویساربیلاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439955934 یتسپ :  دک  یکشزپنادند ،  هدکشناد  میکح  هارگرزب  هب  هدیسرن  یلامش  رگراک  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42794210-021  ، 42794000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

8801580-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

XRDXRD  هاگتسد هاگتسد یرازفا   یرازفا مرن   مرن نویساربیلاک   نویساربیلاک وو   اهاه   تیلسا   تیلسا روتامورکونوم ، ، روتامورکونوم هاگتسد   هاگتسد نویساربیلاک   نویساربیلاک ناونع : : ناونع 131131
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

اه و6051416 هنایار  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  یزادنا ، هار  بصن  دادرارق  دقع 
یبناج تازیهجت 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یهد6051662 تبون  رازفا  هحفص 21)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6051797XRD هاگتسد یرازفا  مرن  نویساربیلاک  اه و  تیلسا  روتامورکونوم ، هاگتسد  هحفص 102)نویساربیلاک  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یتعنص6051834 یاهدادخر  گیروتینام  رازفا  مرن  هحفص 78)هنوزفا  رورس  ( رورس

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

6052230Ultimate- ینامزاس هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  هحفص 21)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

متسیس6052477 ناراکهار  ینیزگراک  رازفا  مرن  هحفص 21)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیالنآ6052691 هیلخت  رازفا  مرن  ددع  دادعتدشاب 5   MB918 هرهچ صیخشت  بایغ  هحفص 21)روضح  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرهش6052694 ینارسوبوتا  ناگوان  رد  کینورتکلا  تراک  طیلب  حرط  هحفص 21)یارجا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هیلک6052879 یناسر  زورب  هرواشم و  شزومآ  یناسر  عالطا  ینابیتشپ  یزادنا  هار  بصن  تامدخ  هئارا 
SYMANTEC یتینما رازفا  مرن  یاه  لوژام 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هارمه6053078 هب  تاعالطا  یروانف  تخاسریز  تینما  ءاقترا  یبایزرا و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
رازفا مرن  تیفیک  یبایزرا 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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 " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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

لوا6051633 هقبط  هب  تخاس  ریز  زا  لاصو  نامتخاس  یریوصت  تراظن  هناماس  لاقتنا  یزاس و  ادج 
لیوحت زا  سپ  زور  تسیب  هیوست  دوش  یمن  هداد  یخساپ  روتکاف  شیپ  جرد  نودب 

هحفص 61) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قاتا6051955 هژورپ  یارجا  تهج  یزاسدنتسم  شزومآ و  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت  دیرخ 
یریوصت تراظن  یاه  متسیس  گنیروتینام 

هحفص 18) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یاه6053032 متسیس  هعسوت ی  یرادهگن و  سیورس و  ینابیتشپ ، یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
یریوصت تراظن 

هحفص 18) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6053101 تراظن  یاهنیبرود  یا  هزاس  تازیهجت  بصن  هحفص 15)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرتم6053103 یهجو 4.5  تشه  لکد  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 18)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   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   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یلیبدرا ققحم  هاگشناد  یسدنهم  ینف و  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6052645 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  قباطم   x 371 optoma روتکژورپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003909000018 زاین :  هرامش 

یلیبدرا ققحم  هاگشناد  یسدنهم  ینف و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   OPTOMA هدنزاس عجرم   UHD60 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ کرادم  قباطم   x 371 optoma روتکژورپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5619911367 یتسپ :  دک  یسدنهم ،  ینف و  هدکشناد  یلیبدرا  ققحم  هاگشناد  هاگشناد  نابایخ  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31505704-045  ، 33517379-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33517379-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتسویپ6052645 کرادم  قباطم   x 371 optoma هحفص 105)روتکژورپ روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم قباطم   قباطم   x 371  optomax 371 optoma  روتکژورپ روتکژورپ ناونع : : ناونع 132132
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092372000034 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6051427 :: هرازه هرازه :: 1401/10/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یداصتقا هژیو  هقطنم  نامزاس  تایئارجاو  کیفارت  لرتنک  یربهار  تامدخ  هئارا  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمیشورتپ 

ناتسزوخ  یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  تایئارجاو  کیفارت  لرتنک  یربهار  تامدخ  هئارا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

90,924,973,813 یلام :  دروآرب 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   4,546,248,691 نیمضت :  غلبم 

13:00 تعاس : 1402/04/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یداصتقا هژیو  هقطنم  نامزاس  ینیمخ  ماما  ردنب  ناتسزوخ  ناتسا   ، 6155753658 یتسپ :  دک  هر ، )  ینیمخ (  ماما  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تیاس 1 بمیشورتپ 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

کیفارت لرتنک   :: 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

نامزاس6051427 تایئارجاو  کیفارت  لرتنک  یربهار  تامدخ  هحفص 106)هئارا  کیفارت  ( کیفارت لرتنک   لرتنک

نامزاس نامزاس تایئارجاو   تایئارجاو کیفارت   کیفارت لرتنک   لرتنک یربهار   یربهار تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 133133

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