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

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

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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 18

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 19

140 1140 1 رذآ   رذآ هبنش  2929   هبنش هسهس   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 ,510 , 000186 ,510 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما388,320388,320رالد تاراما مهرد   106مهرد ,420106 ,420

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   181هکس , 990 , 000181 , 990 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   ,265رالد 100265, سیئوس100 سیئوس کنارف   427,900427,900کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 120هکس , 000 , 000120 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   291رالد , 900291 , ناتسبرع900 ناتسبرع لایر   105,510105,510لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 90هکس , 000 , 00090 , 000 , وروی000 418وروی ,440418 ژورن440, ژورن نورک   40نورک , 10040 , 100

رایع رایع   1818 یالط   ,17,664یالط 00017,664, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   481دنوپ ,670481 نپاژ670, نپاژ نینی   دصکی   300دصکی , 130300 , 130

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
((2727))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 128128))
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( یهگآ دادعت 13  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 27

( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 24  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 35

( یهگآ دادعت 3  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 47

( یهگآ دادعت 13  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 50

( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 59

( یهگآ دادعت 15  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 63

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) video wall  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

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

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76
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( یهگآ دادعت 14  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( 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 0  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 18  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) رآ یو  ید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( یهگآ دادعت 3  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

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

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

( یهگآ دادعت 15  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

( یهگآ دادعت 6  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

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

( یهگآ دادعت 9  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

( یهگآ دادعت 4  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

( یهگآ دادعت 7  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

( یهگآ دادعت 18  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 124
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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  • 124

( یهگآ دادعت 4  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 126

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 126

( یهگآ دادعت 1  " ) لاووئدیو  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 128

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 128

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا کناب  تسپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

200100154900016 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش زور  تعاس 15   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

postbank.ir :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 15   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064847 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 9   - 1401/10/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف هاگتسد  ود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نویسیمک هناخریبد  موس  هقبط  کالپ 1 نافرع  هچوک  یرهطم -  دیهش  عطاقت  زا  رتالاب  یناهارف -  ماقم  مئاق  نابایخ   :: سردآ سردآ

81561068 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلزنا یتعنص  / یراجت دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

لادتعا  :: عبنم :: 1401/10/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6065407 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 11   - 1401/10/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یلزنا یتعنص  یراجت -  دازآ  هقطنم  وردوخ  تیاس  رد  سا  یپ  یج  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   7/446/502/475 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   5/000/000 دیرخ : 

یزکرم رتفد  هناخریبد  مجنپ  هقبط  یلزنا -  دازآ  هقطنم  نامزاس  یرادا  نامتخاس  یرگشدرگ  تراجت و  زاف  یحتاف  دیهش  راولب  یلزنا -  دازآ  هقطنم  نالیگ -   :: سردآ سردآ
نامزاس تسارح 

01344453023 :: نفلت :: www.setadiran.ir-http://iets.mporg.ir-www.anzalifz.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف هاگتسد   هاگتسد ودود   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

وردوخ وردوخ تیاس   تیاس ردرد   ساسا   یپیپ   یجیج   تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 22
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093733000067 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6065461 :: هرازه هرازه 08:00دکدک   تعاس :   - 1401/10/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

روانف  هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلامش  ناسارخ  زکرم  نویساموتا  تخاسریز  نیمات 

یلامش ناسارخ  زکرم  نویساموتا  تخاسریز  نیمات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,456,000,000 نیمضت :  غلبم 

تعاس 08:00  1402/01/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یلامش  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
درونجب  رهش : 

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

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

سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرپس ذخا  نودب   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHS-0046708-T33 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6064114 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یداصتقا 1676-4389-4111  هرامش  یتسپ 791453184 - قودنص  یتسپدک 74183-79311 -  :: سردآ سردآ
تبث 144512 هرامش   10101874688 یلم :  هسانش 

یناگرزاب تیریدم  رتفد  لا -  هقبط  دیراورم -  نامتخاس  لوا -  نابایخ  یاهتنا  نابایخ 27  ناتسدرک -  هارگرزب  بونج  هب  لامش  نارهت - 

:: 02188634706-88634988 و 07632367356 07632367605 نفلت نفلت
شناد 02155002752 یربراب 

:: تیاسبو تیاسبو

:: 07633533004-02161625071و 02188014204 و 55511661 سکف :: LPD@BAORCO.IRسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زکرم زکرم نویساموتا   نویساموتا تخاسریز   تخاسریز نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 33

یقرب یقرب تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

یا هلحرمکی  یفیک  یبایزرا  مود -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون 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

6064229 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/17هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/10/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064477 :: هرازه هرازه :: 1401/10/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالیا زاگ  شیالاژ  تکرش  هاگورین  گنیروتینام  متسیس  یناسر  زورب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HimaxHimax  یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

هاگورین هاگورین گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس یناسر   یناسر زورب   زورب ناونع : : ناونع 66

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

یا هلحرمود  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هناماس 2001097164000020 - R2-01-045 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگا  جرد  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زور تسایس   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  ود  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنمیز لرتنک  متسیس  یکدی  تاعطق  مالقا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  21/963/940/000 دروارب :

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/099/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

الاک هرادا   24 زاف 22 &  مهدزاود  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  ناگنک -  ناتسرهش  رهشوب -   :: سردآ سردآ

یلخاد 7336  07731312000 :: 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

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   09/1401هرامش خیرات 29 / زا  هصقانم : دانسا  تفایرد   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
10/1401 تیاغل 05 /

nigc-khrz.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6065117 :: هرازه هرازه تعاس 9:30دکدک    - 1401/10/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یوضر ناسارخ  ناتسارد  زاگ  عیزوت  یاه  هکبش  یجنسوب  تایلمع  ماجنا  جنس و  زاگ  یاههاگتسد  نویساربیلاکو  ریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

روما راک و  هرادا  زا  ینمیا  تیحالص  دأت  همانیهاوگ  ندوب  اراد  هجدوب - همانرب و  نامزاس  زا  تازیهجت  تاسیسات و  هتشر  رد  هیاپ  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( لایر رازه  دصیسو  نویلیم  جنپ  دون و  دصتشه و  درایلیم و  کی   ) 1.895.300.000 راک /- : عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  یعامتجا -

فکمه هقبط  داشرا – عطاقت  شبن  مایخ –  راولب  د -  ــ هشمرد عقاو  یوضر  ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  تسارح  رتفد  لیوحت  یتسد  تروص  هب   :: سردآ سردآ

05137072209 :: نفلت :: setadiran.ir nigc-khrz.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

سنمیز سنمیز لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

زاگ زاگ عیزوت   عیزوت یاه   یاه هکبش   هکبش یجنسوب   یجنسوب تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا وو   جنس   جنس زاگ   زاگ یاههاگتسد   یاههاگتسد نویساربیلاکو   نویساربیلاکو ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 88

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

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

2001097164000020 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6065263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاضاقت 0140066   - هصقانم 01/045 هرامش  سنمیز - لرتنک  متسیس  یکدی  تاعطق  مالقا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

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

عمتجم تکرش  - سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تیاس 2  - ناگنک ناتسرهش  - رهشوب ناتسا   ، 7511893349 یتسپ :  دک  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یاهزاف 22-24 - مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003721000030 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064076 :: هرازه هرازه :: 1401/10/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناقح ) دیهش  زمره و   ، بایت کیریس ،  ، کساج  ( هعبات ردانب  رنهاب و  دیهشردنب  تاجن  دادما و  قیرح و  ءافطا  ، ینمیا تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رنهاب  دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 

( یناقح دیهش  زمره و   ، بایت کیریس ،  ، کساج  ( هعبات ردانب  رنهاب و  دیهشردنب  تاجن  دادما و  قیرح و  ءافطا  ، ینمیا تامدخ  هئارا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   29,437,243,995 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1402/01/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یدرونایردو ردانب  تیریدم  ، مئاق نادیم  ، نارادساپراولب سابعردنب ،  ، ناگزمره ناتساا   ، 7917914699 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناگزمره ناتسا  قرشو  رنهاب  دیهش 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنمیز سنمیز لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

ردنب ردنب تاجن   تاجن وو   دادما   دادما وو   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا ،، ینمیا ینمیا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 1010
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هچراپکی یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

8019/2-01 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشودهرامش زور  تعاس 14   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هعسوت رصع   :: عبنم متشهعبنم هاگشیالاپ  رد  خرن  داهنشیپ  زا  لبق  یهیجوت  هسلج   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
، یفیک یبایزرا  دانسا  تاکاپ  یراذگرا  هبنشود 1401/10/12 -  زور  تعاس 09:00 

هبنشود زور  تعاس 14:00  (: فلا  ) تکاپ میلست  هناماس و  رد  ج )  ) و ب ) (، ) فلا )
1401/10/19

6064273 :: هرازه هرازه ینفدکدک   هتیمک  هب  عاجرا  یفیک و  یبایزرا  دانسا  تاکاپ  ییاشگزاب   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
ب) (، ) فلا  ) تاکاپ ییاشگزاب  هبنشود 1401/10/19  - زور  تعاس 15:00  : یناگرزاب

هبنش ود  زور  تعاس 12:00  هدش  تیحالص  دات  نارگ  هصقانم  ج )  ) و
1401/11/03

دحاو 129  CATCH PIT و CONDENSATE CHAMBER یاه هچضوح  فارطا  یناشنشتآ  موف  هکبش  یزادنا  هار  ارجا و  لایرتم  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  متشه  هاگشیالاپ 

لایر  46/209/658/412 دروارب :

زا لحارم  هیلک  هجدوب - همانرب و  نامزاس  زا  هیاپ 5  رد  لقادح  زاگ  تفن و  ای  تازیهجت و  تاسیسات و  هتشر  یاراد  لایر -   2/311/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط 

، اهنامیپ تامدخ  متشه  هاگشیالاپ  یاهزاف 20 و 21  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  سراپ  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  هیولسع   :: سردآ سردآ

4-31319681-077 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

07731319207 :: 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

ناسارخ وردوخ  ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

tender.ikk.ir :: عبنم :: 1401/10/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Gas Alert Micro SPID,Detector For:VOCS (PID),H2S,CO For, تاصخشم اب  رارف  کانرطخ  یاهزاگ  هدنهدرادشه  ورگسح  هاگتسد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوشیم توعد   CH4,BW Technologies by Honeywell 25

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33563824-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CATCH PITCATCH PIT وو     CONDENSATE CHAMBERCONDENSATE CHAMBER یاه   یاه هچضوح   هچضوح فارطا   فارطا یناشنشتآ   یناشنشتآ موف   موف هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا لایرتم   لایرتم نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 111 1

زاگ زاگ هدنهدرادشه   هدنهدرادشه ورگسح   ورگسح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1212

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/10/3   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6065370 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/10/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یگدنسیر نلاس  قیرح  یافطا  مالعا و  متسیس  یارجا  تخاس و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 5.010.347.210 

هام ارجا 1  تدم 

ینیمضت یکناب  کچ  ای  زیراو  تروصب  لایر  نیمضت 250.517.361   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دانسا رد  جردنم  باسح  هب  زیراو  لایر  دانسا 1.000.000  هنیزه 

ششوپ عیانص  تکرش  لگنج ، رادرس  هاگدورف  زا  دعب  یلزنا  هداج  تشر  سردآ  هب  ششوپ  تکرش  تیریدم  رتفد  شیاشگ   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاگ6065117 عیزوت  یاه  هکبش  یجنسوب  تایلمع  ماجنا  جنس و  زاگ  یاههاگتسد  نویساربیلاکو  هحفص 6)ریمعت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دابزید ینیئتورپ  تالوصحم  هضرع  دیلوت و  هریجنز   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6064208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP Proliant DL380 Generation 10 رورس ددع  کی  یرادیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دحاو 3 کالپ 19  ، 18  ، یقداص دیهش  بآ   ، نامزاس راولب  دهشم ،  :: سردآ سردآ

یلخاد 184  051-4-37628801 :: 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

یگدنسیر یگدنسیر نلاس   نلاس قیرح   قیرح یافطا   یافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 1313

HP Proliant DL380 Generation 10HP Proliant DL380 Generation 10 رورس   رورس ددع   ددع کیکی   یرادیرخ   یرادیرخ ناونع : : ناونع 1414
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هیامرس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یرهشمه  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کناب رتنساتید  رظن  دروم  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.دیئامن هعجارم  تامدخ  تاکرادت و  هرادا  لوا  هقبط  هیامرس ، کناب  کارا  نابایخ  شبن  ینرق ، دبهپس  نابایخ   :: سردآ سردآ

رتفد یهلا 84245206  حیبذ  یاقا   84245229 :: نفلت تیاس www.parsnamaddata.comنفلت ای   www.sbank.ir :: 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

کی هقطنم  ناریا -  زاگ  لاقتنا  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هتبونود یا  هلحرم  کی  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

140148 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم تعاس 15عبنم ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064985 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/10/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس  قاتا  هکبش  تخاس  ریز  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زور دادرارق 60  تدم 

لایر نیمضت 1.537.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کناب کناب رتنساتید   رتنساتید رظن   رظن دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

رورس رورس قاتا   قاتا هکبش   هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 19-8-1401-م یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

za.tci.ir :: عبنم خروم 1401/10/10عبنم هبنش  زور  تعاس 16   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6065000 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوجلد یرون  ربیف  یطابترا  یشکلباک  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا تبون  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

87  - 1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   نیاهرامش مود  تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10  رثکادح  یگدامآ : مالعا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یهگآ

یقاس  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6065502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: راجفنا دض  تکوس  یسکلف ، ، M20 دنلگ لباک ، دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم رادقم 20000  هب  لباک 1×2×1  - 

رتم رادقم 5000  هب   CAT6 هکبش لباک  - 
ددع دادعت 2000  هب  دورش  هارمه  هب  گرزب   M20 دنلگ - 

ددع دادعت 3000  هب  دورش  هارمه  هب  کچوک   M20 دنلگ - 
 ... و - 

دوش هعجارم  داتس  هناماس  هب  تکرش  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  2.700.000.000 نیمضت :

:: سردآ سردآ

:: 34496274 و 04134448095 نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

04134447089 :: 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

لاوریاف6064847 هاگتسد  ود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یرون یرون ربیف   ربیف یطابترا   یطابترا یشکلباک   یشکلباک تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1717

50005000 رادقم   رادقم هبهب     CAT6CAT6 هکبش   هکبش لباک   لباک رتم -  -  رتم   2 000020000 رادقم   رادقم هبهب     11 ×× 22 ×× 11 لباک   لباک راجفنا - : - : راجفنا دضدض   تکوس   تکوس یسکلف ، ، یسکلف ، ، M20M20 دنلگ   دنلگ لباک ، ، لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 ...  ... وو ددع -  -  ددع   30003000 دادعت   دادعت هبهب   دورش   دورش هارمه   هارمه هبهب   کچوک   کچوک   M20M20 دنلگ   دنلگ ددع -  -  ددع   2 0002000 دادعت   دادعت هبهب   دورش   دورش هارمه   هارمه هبهب   گرزب   گرزب   M20M20 دنلگ   دنلگ رتم -  -  رتم

1818
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ییویدوتسا6065045 شخپ  دیلوت و  هخرچ  تازیهجت  هحفص 14)نیمات  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

زکرم6065461 نویساموتا  تخاسریز  هحفص 5)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093733000066 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6065045 :: هرازه هرازه 08:00دکدک   تعاس :   - 1401/10/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

روانف  هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دمحا  ریوب  هیولیگهک و  زکرم  ییویدوتسا  شخپ  دیلوت و  هخرچ  تازیهجت  نیمات 

دمحا ریوب  هیولیگهک و  زکرم  ییویدوتسا  شخپ  دیلوت و  هخرچ  تازیهجت  نیمات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   909,999,999 نیمضت :  غلبم 

تعاس 08:00  1402/01/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دمحاریوب  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
جوسای  رهش : 

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

:: نفلت ::نفلت 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  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ییویدوتسا ییویدوتسا شخپ   شخپ وو   دیلوت   دیلوت هخرچ   هخرچ تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1919
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رایرهش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش زا  هصقانم  دانسا  تفایرد  تلهم   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 1300 خیرات 1401/10/07  ات   1401/09/29

زایتما  :: عبنم تعاس 13/00عبنم ات  تاداهنشیپ  هئارا  تلهم   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/10/18

6064521 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14/30  اهتکاپ  ییاشگزاب  نامز   - 1401/10/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
1401/10/19

ییامنهار یاه  غارچ  ینابیتشپ  سیورس و  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دشاب یم  لایر  هصقانم 500/000/000  رد  تکرش  هدرپس  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه 

رایرهش یرادرهش  نمهب  هنایاپ 22  بنج  زامن -  نادیم  رایرهش -  : لحم  :: سردآ سردآ

:: 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

ییامنهار ییامنهار یاه   یاه غارچ   غارچ ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   سیورس   سیورس زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020
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نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ون تراشب   :: عبنم :: 1401/10/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064688 :: هرازه هرازه :: 1401/10/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر   24/307/537/420: هیلوا دروآرب  لاچ   ) انید هدودحم ی  میدق ، هداج  شلات  - لنوپ روحم  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  . 1  : رصتخم حرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیلوا دروآرب  تشر  ناتسرهش  ءاشن  تشل  ناملولورس  هتک  دابآرفعج  دابآ ، بلاط  ناجیش  - مامخ ییاتسور  یاه  هار  یاهروحم  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  تمرم ،  2

 . لایر 89/747/199/57
21/176/839/949: هیلوا دروآرب  رهشناوضر  ناتسرهش  دابآ  هزات  - لیبایس - غادب - ارسناساس - نایرگنچ ییاتسور  هار  روحم  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  تمرم ، - 3

لایر  99/655/770/734: هیلوا دروآرب  ناپ  نامز  درپرپچ  ات  رانکابیز  لصافدح   ) رهشایک - رانکابیز - دور نسح  هار  روحم  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  لایر 4 .
لایر  27/884/997/377: هیلوا دروآرب  ناشول  نامیس  هناخراک  عطاقت  هب  نیوزق  تشر  هار  دازآ  روحم  تلافسآ  شکور  تمرم و  . 5

لایر  22/814/100/434: هیلوا دروآرب  رسدور  - دورگنل روحم  تشگرب  دناب  رد  عقاو  ناملش  هسیلو  لپ  ضیرعت  . 6
نالیگ ناتسا  یاه  هار  حطس  رد  یریوصت  تراظن  نیبرود  یاه  هناماس  بصن  یارب  کرحتم  دبس  اب  لکد  بصن 9  تخاس و  - 7

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

هصقانم یارب  هیاپ 5 و  لقادح  روشک  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  یربارت  هار و  هتشر  رد  راک  تیفرظ  ربتعم و  تیحالص  همانیهاوگ  ندوب  اراد  ات 6  یاهفیدر 1 
ورین هتشر  رد  ربتعم  تیحالص  یهاوگ  یپک  هئارا  فیدر 7 

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

33112283-33110154 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

33110164 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- روحم روحم تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   یریگ   یریگ هکل   هکل تمرم ، ، تمرم یاهروحم -  -  یاهروحم تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   یریگ   یریگ هکل   هکل تمرم ، ، تمرم  - - روحم روحم تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   یریگ   یریگ هکل   هکل ناونع : : ناونع
نیبرود نیبرود یاه   یاه هناماس   هناماس بصن   بصن یارب   یارب کرحتم   کرحتم دبس   دبس اباب   لکد   لکد بصن  99   بصن وو   تخاس   تخاس  - - ناملش ناملش هسیلو   هسیلو لپلپ   ضیرعت   ضیرعت -- روحم روحم تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   تمرم   تمرم

تراظن تراظن

2 12 1
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ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

شراو  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064694 :: هرازه هرازه تعاس 8:30دکدک    - 1401/10/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر   11/602/267/594 دروارب رهشون  ناتسرهش  راکلم  لپ  ثادحا  تهج  ینتب  یاه  سکاب  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   53/594/121/567 دروارب : یلامش  هوکداوس  ناتسرهش  یظافحتسا  هزوح  لگنم  لپ  دیرب  هیدار و  یارجا 

لایر   19/432/622/715 دروارب : زاف 2  نباکنت  ناتسرهش  نیمز  ماما  هب  رب  تاره  لپ  لیمکت  ثادحا و 
لایر دروارب 13/925/414/231  زاره  روحم  ینف  هینبا  ثادحا  تمرم و  ریمعت 

یهگا  لصا  رد  جردنم  نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام   12-3 راک :  یارجا  تدم 

یربارت هار و  هتشر  رد  هبتر 5  لقادح 

یگدیسر نامیپ و  هرادا  یرادناتسا -  لباقم  بالقنا  نابایخ  یراس -   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت :: www.setadiran.ir-http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 799 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

اشامت  :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6065355 :: هرازه هرازه تعاس 14:15دکدک    - 1401/10/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 14.862.000.000 

هام  دادرارق 6  تدم 
هدزای هقطنم  حطس  راک  ماجنا  لحم 

فنص ای  تراجت  ندعم  تعنص و  نامزاس  زا  یرادرب  هرهب  هناورپ  یاراد  ناگدنشورف  ای  ناگدننک  دیلوت  هیلک  هناماس 2001096688000306 -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  یدقن  یزیراو  شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 744.000.000  عوضوم -  اب  طبترم  هقباس  اب  هطوبرم 

دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهعب  یهگآ  هنیزه  رهش -  کناب 

ریدغ  لپ  یبرغ  غلض  هب  هدیسرن  سردم  راولب  یکیزیف  تروص  هب  لیوحت   :: سردآ سردآ
کی هقطنم  یرادرهش  تاعامتجا  نلاس  نیربدلخ  هارراهچ  لحم  ییاشگزاب 

سامت 1456 زکرم   07137259903 :: نفلت :: setadiran.ir shaffaf.shiraz.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

تمرم تمرم ریمعت   ریمعت لپلپ   - - لیمکت   لیمکت وو   ثادحا   ثادحا یظافحتسا   - - یظافحتسا هزوح   هزوح لگنم   لگنم لپلپ   دیرب   دیرب وو   هیدار   هیدار یارجا   یارجا لپلپ -  -  ثادحا   ثادحا تهج   تهج ینتب   ینتب یاه   یاه سکاب   سکاب هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
روحم روحم ینف   ینف هینبا   هینبا ثادحا   ثادحا وو  

2222

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 128 ھحفص 17 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هژیو هقطنم  ناتسزوخ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا 

نارهت ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرشف یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001326000062 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات  خیرات 1401/09/30  زا   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

ناتسزوخ عولط   :: عبنم سأرعبنم هصقانم  دانسا  خساپ  شسرپ و  هسلج   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
زور تعاس 15:30  ات  لیوحت  خروم 1401/10/17  - هبنش  زور  حبص  تعاس 10 

خروم هبنشراهچ 

6064953 :: هرازه هرازه ییاشگزابدکدک   خیرات 1401/11/01 -  رد  یفیک  یبایزرا  تکاپ  ییاشگزاب   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/11/02 هبنشکی  زور  حبص  تعاس 9  سار  ج ) فلا ب -  تاکاپ ( 

هژیو هقطنم  ناتسزوخ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ینادمچ -   X-Ray هاگتسد یراحتنا و 1  دض  تیگ  هاگتسد  یزادنا 1  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( هر  ) ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا 

یهگا - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.275.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

( هر  ) ینیمخ ماما  یردنب  عمتجم  رد  عقاو  تاسلج  رتفد  مراهچ –  هقبط  یزکرم -  نامتخاس  دانسا :  خساپ  شسرپ و  هسلج   :: سردآ سردآ
سامت 2282-2206- هرامش  اب  کینورتکلا  تارباخم و  تازیهجت  ریمعت  یرادهگن و  هرادا   0615228  - 2099 اهدادرارق 2049-3054 -  یقوقح و  روما  هرادا 

 0615228
نامتخاس فکمه -  هقبط ی  رد  عقاو  هر - )  ) ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا  هژیو  هقطنم  ناتسزوخ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یزکرم  هناخریبد  لیوحت :

یتسپ 159  قودنص  یزکرم - 
مراهچ هقبط  یزکرم -  نامتخاس  هر - )  ) ینیمخ ماما  یردنب  عمتجم  هر )  ) ینیمخ ماماردنب  ناتسزوخ -  سردآ  هب  تاسلج  رتفد  لحم  شیاشگ :

:: 0615228-4001 و 02141934 نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

2226900-0615228 :: 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

ینادمچ ینادمچ   X-RayX-Ray هاگتسد   هاگتسد   11 وو   یراحتنا   یراحتنا دضدض   تیگ   تیگ هاگتسد   هاگتسد   11 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 128 ھحفص 18 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاشنامرک ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی  یمومع  هصقانم  ناوخارف  لوا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001115000049 - 2001001115000048 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  خروم 1401/09/28  تعاس 14:30   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم  14:30

نامرآ  :: عبنم خرومعبنم تعاس 14:30   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064184 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/10/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نامارف یتعنص  کرهش  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  یارجا  سرگاز و  یتعنص  کرهش  یهاگراک  هیحان  رباعم  ییانشور  قرب و  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - یسمش هام  ود  ارجا  تدم 

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

یلخاد 204 نفلت 08338246100  هاشنامرک  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  راهبون  راولب  یادتبا  نمهب  هار 22  هس   :: سردآ سردآ

سامت 41934- زکرم  :88969737 و 85193768  نارهت مان  تبث  رتفد   :: نفلت نفلت
021

www.setadiran.ir :: 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

6064688، تمرم یاهروحم -  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  تمرم ،  - روحم تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل 
هسیلو لپ  ضیرعت  - روحم تلافسآ  شکور  تمرم و  روحم - تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل 

تراظن نیبرود  یاه  هناماس  بصن  یارب  کرحتم  دبس  اب  لکد  بصن 9  تخاس و   - ناملش

هحفص 14) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتعنص یتعنص کرهش   کرهش هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   یتعنص   یتعنص کرهش   کرهش یهاگراک   یهاگراک هیحان   هیحان رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور وو   قرب   قرب نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 128 ھحفص 19 
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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 09 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064226 :: 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
.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  اه  هنیزهه  هیلک  .هدش  تسویپ 

1101003718000077 زاین :  هرامش 
یمالسا یروهمج  یرازگربخ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
رورس 13 دادعت : 

1401/10/03 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6064344 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داگراساپ نامرد  تشادهب و  هکبش  رازفا  تخس  رازفا و  مرن  ینابیتشپ  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091485000007 زاین :  هرامش 

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

هام 12 دادعت : 
1401/10/16 زاین :  خیرات 

داگراساپ رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

43563322-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شنایار شنایار ربرب   ینتبم   ینتبم اهرورس ، ، اهرورس ینابزیم   ینابزیم وو     CDNCDN  هدرتسگ هدرتسگ ییاوتحم   ییاوتحم عیزوت   عیزوت تامدخ   تامدخ تفایرد   تفایرد ناونع : : ناونع 2626

داگراساپ داگراساپ نامرد   نامرد وو   تشادهب   تشادهب هکبش   هکبش رازفا   رازفا تخس   تخس وو   رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 128 ھحفص 20 
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ملید ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کالما یزیمم  یزاسرهش و  عماج  متسیس  یزادنا  هار  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090068000064 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  ملیدردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیاف  ربارب  کالما  یزیمم  یزاسرهش و  عماج  متسیس  یزادنا  هار  دیرخ و  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
زارفا مرن   1 دادعت : 

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

تسا ریذپ  ناکما  یرادا  لحارم  یط  ینف و  سانشراک  دیئاتو  الاک  تفایرد  زا  سپ  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7536147416 یتسپ :  دک  ملید ،  ردنب  یادرهش  ملید  ملید ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33245085-077  ، 33322333-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323333-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک یزرواشک  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6064437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاشنامرک ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس  یا  هنایار  هکبش  سوریو  یتنآ  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003336000091 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هاشنامرک ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس  یا  هنایار  هکبش  سوریو  یتنآ  دیدمت  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ربراک  700 دادعت : 

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

- دشاب هدننک  دیلوت  تکرش  زا  موینیتالپ  هدر  عیزوت  همانیهاوگ  یاراد  تسیاب  یم  هدنرب  سنسیال -  رابتعا  تدم  رد  اه  یناسرزورب  تفایرد  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سنسیال رابتعا  نامز  رد  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 

6715848331 یتسپ :  دک  زرواشک ،  راولب  - نرادساپ هاپس  نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31523158-083  ، 38358370-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38375938-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کالما کالما یزیمم   یزیمم وو   یزاسرهش   یزاسرهش عماج   عماج متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

نامزاس نامزاس یایا   هنایار   هنایار هکبش   هکبش سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یگنهرف  ییوجشناد  تنواعم   :: 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 19 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارشرد جردنم  دراوم  ریاس  ییوجشناد و  تنرتنیا  یاهنلاس  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  ینابیتشپ  ینف و  روما  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
امرفراک تراظنو  رظن  اب  مالعتسا 

1101091152000087 زاین :  هرامش 
دهشم یگنهرف  ییوجشناد و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
تعاس 14928 دادعت : 

1402/09/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مولع هاگشناد  یگنهرف  ییوجشناد و  تنواعم  یرادباسح  هب  یروضح  تروصب  یکناب  همان  تنامض  لصادوش  یرازگراب  هناماسرد  کرادم  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینب تساامرفراک 09152081918 تراظنوزاین  ساسارب  تمدخ  نازیمانمضددرگ  لیوحت  قباس  یزاسوراد  هدکشناد  یکشزپ  مولعو  یسودرف  سیدرپدهشم  یکشزپ 

نایلع

9177948958 یتسپ :  دک  میدق ،  یزاس  وراد  هدکشناد  هرامش 3 -  نامتحاس  یسودرف -  هاگشناد  دابآ 2 -  لیکو  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38828299-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38820045-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییوجشناد ییوجشناد تنرتنیا   تنرتنیا یاهنلاس   یاهنلاس یرازفا   یرازفا تخس   تخس وو   یرازفا   یرازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   ینف   ینف روما   روما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3030
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6064485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی هیوست  هدنشورف / اب  بصن  لمح و  هنیزه  / هباشم دک  ناریا  (/ هب 10 هخسن 8  ءاقترا  ناینرپ 10( زاس  یسراف  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینابرق یگنهامه 07731372139  / ههام
1101093035000763 زاین :  هرامش 

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم ورشیپ  تاطابترا  هناگی  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  رود  هار  زا  بصن   adSelfService Plus زاس یسراف  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ورشیپ تاطابترا  هناگی  هدننک  هضرع 
هتسب 1 دادعت : 

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

یگنهامه / ههام کی  هیوست  هدنشورف / اب  بصن  لمح و  هنیزه  / هباشم دک  ناریا  (/ هب 10 هخسن 8  ءاقترا  ناینرپ 10( زاس  یسراف  رازفا  مرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابرق  07731372139

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادا نویساموتا  رازفا  مرن  متسیس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004813000348 زاین :  هرامش 

هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 
متسیس ناراکمه  رشان  یا  هقلح  ییاوقم 1  شکور  اب  یکیتسالپ  هبعج  بو  تحت  یرادا  نویساموتا   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

63977122 یرادا نویساموتا  رازفا  مرن  متسیس  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( 1010 هبهب     88 هخسن   هخسن ءاقترا   ءاقترا )) 1010 ناینرپ   ناینرپ زاس   زاس یسراف   یسراف رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 3131

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا رازفا   رازفا مرن   مرن متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3232

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064965 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسکی سالپ  رلیاف  یرادهگن  تاکمدخ  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004813000349 زاین :  هرامش 

هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ییوگخساپ تهج   63977122 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6065006 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153958 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینابیتشپ یدنبرکیپ و  هارمهب  هلاسکی   exchange یارب یاکسا  رپسک  مپسا  یتنآ  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/10/03 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سالپ سالپ رلیاف   رلیاف یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3333

ینابیتشپ ینابیتشپ وو   یدنبرکیپ   یدنبرکیپ هارمهب   هارمهب هلاسکی   هلاسکی   exchangeexchange یارب یارب یاکسا   یاکسا رپسک   رپسک مپسا   مپسا یتنآ   یتنآ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3434

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

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

زا 128 ھحفص 24 
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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   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6065093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  تساوخرد  قباطم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاعالطا ترجاهم  دیدج و  هخسن  هب  یناسرزورب 

1101004813000350 زاین :  هرامش 
هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 

بسرف شیدنا  رترب  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  راپاچ  کینورتکلا  تسپ  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

.دشابیم ینف  شخب  داتزا  سپ  یراکزور  تخادرپ 30  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلاربتعم یتناراگو  تکرش  مانب  ابش  باسح  هرامش  یمسرروتکاف  هارمهب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ   - 2

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

63972888-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6065375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  یتلودریغ  زکارم  تاسسوم و  رب  تراظن  یکینورتکلا  هناماس  یاه  یدنمزاین  لیلحت  هیزجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001455 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

تسویپ طیارش  قبط  یتلودریغ  زکارم  تاسسوم و  رب  تراظن  یکینورتکلا  هناماس  یاه  یدنمزاین  لیلحت  هیزجت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا ترجاهم   ترجاهم وو   دیدج   دیدج هخسن   هخسن هبهب   یناسرزورب   یناسرزورب دشاب   دشاب یمیم   تساوخرد   تساوخرد قباطم   قباطم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 3535

یتلودریغ یتلودریغ زکارم   زکارم وو   تاسسوم   تاسسوم ربرب   تراظن   تراظن یکینورتکلا   یکینورتکلا هناماس   هناماس یاه   یاه یدنمزاین   یدنمزاین لیلحت   لیلحت وو   هیزجت   هیزجت ناونع : : ناونع 3636

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یئمهب شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6065391 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکارم و   - میکحت هرود  - لاقتنا هرود  - یزوما داوس  هرود  لماش  یئمهب  ناتسرهش  شرورپ  شزوما و  یشزوما  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشاب  یم  تسویپ  هک  - یلحم یریگدای 

1101099883000001 زاین :  هرامش 
یئمهب شرورپ  شزوما و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

شزومآ ینابیتشپ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
یتسویپ دروارب   1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
یئمهب دمحاریوب ،  هیولیگهک و  لیوحت :  لحم 

ار نا  ناگ  هدننک  تکرش  دشاب  یم  هناماس  رد  دیرخ  تساوخرد  همیمض  یتسویپ  یاه  لیاف  راک  کالم  - یزوما داوس  تضهن  تمدخ  دیرخ  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  رظن  دروم  دک  ندوبن  لیلد  هب  دنیامن  تسویپ  لیمکت و 

7575356559 یتسپ :  دک  یزار ،  یایرکز  نابایخ  ککیل  یئمهب ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32822779-074  ، 32822335-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32822335-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلحم یلحم یریگدای   یریگدای زکارم   زکارم وو    - - میکحت میکحت هرود   هرود -- لاقتنا لاقتنا هرود   هرود -- یزوما یزوما داوس   داوس هرود   هرود لماش   لماش یشزوما   یشزوما تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737

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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نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6065498 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  هناماس / ) تسویپ  بت  هب  دوش  عوجر  ) هدش تسویپ  ءاهب  مالعتسا  مرف  اب  قباطم  یرادلته  هیلقن و  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لخاد تادیلوت  زا  دیرخ  دشاب / یم  هباشم 

1101092416000407 زاین :  هرامش 
نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هناماس نیگن  هدننک  هضرع  عجرم  ژاپ  دنمشوه  هناماس  نیگن  هدنزاس  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   IPTV یرادلته لیابوم  بو و  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
ژاپ دنمشوه 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
رهم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ بت  رد  یداهنشیپ  یالاک  یلام  ینف و  داهنشیپ  امازلا  سامت 071-52112717 /  نفلت  یرفص –  تشدرز و  نایاقآ  دیرخ : ناسانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  الاک  دک  ناریا  هئارا  ددرگ / یرازگراب  هناماس 

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

52112717-071  ، 52724134-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52726186-071 :: 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  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرادلته یرادلته لیابوم   لیابوم وو   بوبو   تحت   تحت رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3838

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 11 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064292 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  ITP ساسا رب  مالعتسا و  مرف  رد  هدش  رکذ  طیارش  تاصخشم و  قباطم  سنیز  دنرب   digital input card تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574001003 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   6ES7321-1BL00-0AA0 لنپ لرتنک  تینوی  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تسویپ  ITP ساسا رب  مالعتسا و  مرف  رد  هدش  رکذ  طیارش  تاصخشم و  قباطم  سنیز  دنرب   digital input card :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  اتفا  زوجم  ذخا  نینچمه  یلام و  ینف و  تاداهنشیپ  تسویپ  هجوت :

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

32912726-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6064747 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیالاپ .ددرگ  هئارا  داهنشیپ  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  افطل  دشاب ،  یم  هباشم  دک  ناریا   VIBRATION MONITORING تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مشش

1101097576000226 زاین :  هرامش 
مشش هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

نایکالفا تراجت  دوعص  هدننک  هضرع  عجرم   VIBRATION TESTER یتراجت مان   TV110 لدم یکینورتکلا  جنس  شاعترا  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

لنپ لنپ لرتنک   لرتنک تینوی   تینوی ناونع : : ناونع 3939

VIBRATION MONITORINGVIBRATION MONITORING ناونع : : ناونع 4040
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

149917 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6065143 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

149917 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یئوس تیمیل  یهگآ :  ناونع 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/10/11 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یندب یاه  تراسخ  نیمات  قودنص   :: 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   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6064138 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یندب یاهتراسخ  نیمات  قودنص  ناهفصا  هبعش  نامتخاس  یارب  بسانم  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ لیاف  رد  تاحیضوت 

02142602279
1101005660000071 زاین :  هرامش 

یندب یاه  تراسخ  نیمات  قودنص  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1514647313 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  (، 4  ) سدقم تسراخب ،)  ) ریصق دمحا  یتشهب ، دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42602130-021  ، 42602300-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88500066-021 :: 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

یئوس یئوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 4141

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4242
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6064170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شتآ زاگ و  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005279 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   BFI هدنزاس عجرم   GT2.0 لدم شتآ  دود و  روسنس  الاک :  مان 
ددع 22 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یتساوخرد  یالاک  تهج  قیقد  دک  ناریا  دوجو  مدع  تلعب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ طیارش  تسیل و  قبط  الاک  حرش 

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

83762173-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شتآ شتآ وو   زاگ   زاگ روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 4343
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف حرش  هب  یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب  ینیمخ  ماما  گنیروتینام  زکرم  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  تازیهجت  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1201001036000516 زاین :  هرامش 
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

تسویپ لیاف  حرش  هب  یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب  ینیمخ  ماما  گنیروتینام  زکرم  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  تازیهجت  هیهت  - 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا تسویپ  لیاف  حرش  هب  روتکاف  شیپ  هئارا  دنیامن -  یراذگراب  هناماس  رد  عومجم  تروص  هب  ار  دوخ  تمیق  داهنشیپ  مرتحم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنوراهب یاقآ  سامت 35912344  نفلت  دشاب .  یم 

 : 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

35911536-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: 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 لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   ینیمخ   ینیمخ ماما   ماما گنیروتینام   گنیروتینام زکرم   زکرم نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4444
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064362 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

xenon beacon تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005281 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نژیو نمیا  کاترف  هدننک  هضرع  عجرم   MEDC یتراجت مان   XB11UL02406YYBNNNN-24VDC لدم یناشن  شتآ  قیرح  دض  نز  کمشچ  غارچ  الاک :  مان 
ددع 61 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

xenon beaconxenon beacon ناونع : : ناونع 4545
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ناردنزام - دابآدومحم تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6064559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تاصخشم  حرش و  هب  هدننک  شوماخ  یاه  گنلیش  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

1101093993000553 زاین :  هرامش 
ناردنزام دابآدومحم  تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

شوماخ شتآ  ینمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اسای  ناریا  هدنزاس  عجرم   in 3/8 زیاس یناشن  شتآ  لوسپک  لماک  کروپیش  گنلیش و  الاک :  مان 
سراپ

تس 430 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

دابآ دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هداد  تمیق  ورشیپ  ایاب و  یاه  گنلیش  طقف  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09111007643

زور  ات 50  دودح 45  هجو  یلام  زیراو  تخادرپ و 
( دشاب یم  عمتجم  یزکرم  رابنا  برد  سنج  لیوحت   .) دشاب یم  هدنشورف  هدهعب..و  سکابیت  تسپ و  یربراب و  هنیزه 

ناسانشراک دات  مدع  تروص  رد  سنج  تدوع 

4631141997 یتسپ :  دک  رون ،  هداج  رتمولیک 5  دابآدومحم  دابآ ،  دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44745168-011  ، 44745701-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44737524-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدننک هدننک شوماخ   شوماخ یاه   یاه گنلیش   گنلیش دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646
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ناردنزام ناتسا  یزرواشک  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6064650 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزرواشک کناب  تیریدم  نامتخاس  قیرح  مالعا  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004282000034 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

تسویپ تسیل  ربارب  یرس   1 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4815613541 یتسپ :  دک  مشش ،  بالقنا  شبن  بالقنا -  خ  یراس - یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33352591-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352591-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه هقطنم  - ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6065487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تقرس  نالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091916000057 زاین :  هرامش 

نادمه هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IR-TEC هدنزاس عجرم   IR-363 لدم تکرح  زاسراکشآ  دربراک  تقرس  مالعا  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا  یاه  هناماس 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دقاف هئارا  دامرف / لصاح  سامت  یدمحم 09188115177  یاقآ  تکرش  سانشراک  اب  هعلاطم و  تقد  هب  تسویپ  تسیل  یمادقا  ره  زا  لبق  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  بصن  لاسرا و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  یراک / زور  یلا 30  ینامز 10  هزاب  رد  یلام  هیوست  دش / دهاوخ  لاطبا  سانشراک  دات 

6515699177 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  تارباخم  تکرش  بنج  یلعوب - هاگمارآ  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38262140-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38262140-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کناب کناب تیریدم   تیریدم نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 4747

تقرس تقرس نالعا   نالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4848
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(( یهگآ یهگآ دادعت  2424   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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 08 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تساوخرد  قباطم  دک  ناریا  - تنرتنیا گم   45 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004813000347 زاین :  هرامش 

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

گم 45 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

63977122  - یراک زور  هجو 470  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم تساوخرد   تساوخرد قباطم   قباطم دکدک   ناریا   ناریا -- تنرتنیا تنرتنیا گمگم     4545 ناونع : : ناونع 4949
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض لیاف  هب  هعجارم  دادعت  دیرخ و  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا  سسکا  هیال  چیئوس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسیمازلا

1101001022002029 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تشد زاریش  رورپ  دیما  هدننک  هضرع  عجرم   TL-SF1005D لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

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

 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دادعت  دیرخ و  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا  سسکا  هیال  چیئوس  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88111-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سسکا سسکا هیال   هیال چیئوس   چیئوس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050
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رهشوب ناتسا  تمالس  همیب  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 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

6064043 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هوانگ و  ، ناگنک  ، ناجزارب  ، رهشوب یاهرهش  لماش  رهشوب  ناتسا  ناریا  همیب  یا  هنایار  یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیولسع

1101003593000008 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/04 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب زاجم  رهشوب  رهش  رد  رقتسم  یاه  تکرش  افرص.دنشاب  هنایار  یفنص  روما  ای  کیتامروفنا و  یلاع  یاروش  یهاوگ  یاراد  یتسیاب  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هاگتسد  دودح 100  یا  هنایار  یاه  متسیس  دادعت.دنشابیم  مالعتسا  رد  تکرش 

7514653919 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  ناریا  همیب  یناریتشک -  هارراهچ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33321749-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33326445-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو هوانگ   هوانگ  ، ، ناگنک ناگنک  ، ، ناجزارب ناجزارب  ، ، رهشوب رهشوب یاهرهش   یاهرهش لماش   لماش رهشوب   رهشوب ناتسا   ناتسا ناریا   ناریا همیب   همیب یایا   هنایار   هنایار یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع
هیولسع هیولسع

5151
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مهن هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064060 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد تیباگم  لاسرا و 120  هیناث  رد  تیباگم  نراقتم 120  تروص  هب   ) هیناث رب  تیباگم  دناب 120  یانهپ  اب  تنرتنیا  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مهن هاگشیالاپ  رد  نامزمه ) تفایرد  هیناث 

1101097587000257 زاین :  هرامش 
مهن هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هیناث رب  تیباگم  1 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدنب و هبتر  همانیهاوگ  ای  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  ترازو  زا  هرداص  هناورپ  زوجم و  ای  ( ISDP  ) تنرتنیا عیزوت  هناورپ  : زاین دروم  یاهزوجم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا رگ  هصقانم  یوس  زا  مالعتسا ، رد  تکرش  تهج  یکیتامروفنا  یاه  تکرش  تیحالص  زارحا 

7511893651 یتسپ :  دک  مهن ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم.ناگنک  رهشوب - ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31463117-077  ، 31463692-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31463370-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد تیباگم   تیباگم   12 0120 وو   لاسرا   لاسرا هیناث   هیناث ردرد   تیباگم   تیباگم   12 0120 نراقتم   نراقتم تروص   تروص هبهب    ) ) هیناث هیناث ربرب   تیباگم   تیباگم   12 0120 دناب   دناب یانهپ   یانهپ اباب   تنرتنیا   تنرتنیا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع
مهن مهن هاگشیالاپ   هاگشیالاپ ردرد   نامزمه ) ) نامزمه تفایرد   تفایرد هیناث   هیناث

5252
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6064360 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیوست / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  (/ TC CARRTER -Ubiquiti-CAT5E SFTP(outdoor هکبش لباک  یرتم  هقلح 305   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم تنامض  یتناراگ و  / ههام کی 

1101093035000762 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

خرس میهید  تراجت  نارواشم  هدنزاس  عجرم  اکوف  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1   CABLE OUTDOOR SFTP لدم  m 305 لوط  CAT 5E هکبش لباک  الاک :  مان 
خرس میهید  تراجت  نارواشم  هدننک  هضرع  عجرم 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه / ههام کی  هیوست  / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  (/ TC CARRTER -Ubiquiti-CAT5E SFTP(outdoor هکبش لباک  یرتم  هقلح 305   3 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابرق  07731372139

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064465 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیکی هیوست   هیوست // هدنشورف هدنشورف اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه (/(/ TC CARRTER -Ubiquiti-CAT5E SFTP(outdoorTC CARRTER -Ubiquiti-CAT5E SFTP(outdoor هکبش هکبش لباک   لباک یرتم   یرتم   305305 هقلح   هقلح   33 ناونع : : ناونع
ربتعم ربتعم تنامض   تنامض وو   یتناراگ   یتناراگ // ههام ههام

5353

 ( ( وشوش لباک   لباک تالاصتا   تالاصتا یکیرتکلا -  -  یکیرتکلا زیرپ   زیرپ یشک -  -  یشک میس   میس تکاد   تکاد کنیل -  -  کنیل -- یدید ||STPSTP  | | لنپ لنپ چپچپ   هکبش (  (  هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5454
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( ددرگ تیور  اضاقت  حرش  امتح  ) تسویپ حرش  اب  قباطم  هکبش  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288004695 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
Cat6| تروپ  NPP-C61BLK241|24| کنیل - ید |SFTP  | لنپ چپ  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

Cat6| تروپ  DL24|24| کنیل - ید |STP  | لنپ چپ  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
( وش لباک   ) لباک تالاصتا  الاک :  مان 

ددع 3,050 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

یس یو  یپ  | رادرایش | دنارگل  | یشک میس  تکاد  الاک :  مان 
ددع 400 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
یشک میس  تکاد  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

یکیرتکلا زیرپ  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
( وش لباک   ) لباک تالاصتا  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا  / دشاب یم  تسویپ  مالعتسا  طیارش  اضاقت و  حرش  / دشاب یم  هزور  خرن 60  رابتعا  ددرگ /) تیور  اضاقت  حرش  امتح   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  / .دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22758-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یقرش ناجیابرذآ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

64/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ea.tci.ir :: عبنم خیراتعبنم خیرات 1401/10/05  زا   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رک راد 12  راهم  ییاوه  یرون  ربیف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

رون /1401/22 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mn.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسمچ زکرم  یسم  یوفاک 14  حرط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رکرک   1212 راد   راد راهم   راهم ییاوه   ییاوه یرون   یرون ربیف   ربیف ناونع : : ناونع 5555

یسم یسم   1414 یوفاک   یوفاک حرط   حرط ناونع : : ناونع 5656
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ناریا تمالس  همیب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6064499 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هظحالم  تسویپ  افطل  نراقتم  تروصب  تیباگم  دناب 100  یانهپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001120000070 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کارا یکشزپ  مولع  هدکشناد   :: 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   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6064812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هکبش  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000357000050 زاین :  هرامش 

کارا یکشزپ  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
دنلیات هدنزاس  روشک  هکبش  وکیات  هدننک  هضرع  عجرم  وکیات  یتراجت  مان  ویاف  تک  لدم   m 305 لوط  UTP هکبش لباک  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رظان سدنهم  دات  هب  تسیابیم  مالقا  دشابیم -  یراک  هام  هس  تخادرپ  دشابیم -  هدنشورف  هدهع  هب  یربراب  تسیمازلا -  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دسرب دمحم  ناطلس  سدنهم   09121028365

3848176941 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هدکشناد  جیسب  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34173535-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34173513-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیباگم تیباگم   100100 دناب   دناب یانهپ   یانهپ ناونع : : ناونع 5757

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 5858
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نارهت یرادرهش  تاطابتراو  تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

137-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tmicto.tehran.ir :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064865 :: هرازه هرازه زوردکدک   رثکادح 10  مالعتسا  هدنرب  نعت  اهداهنشیپ و  یسررب  تلهم   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
لیطعت مایا  باستحا  نودب  تاکاپ  تفایرد  خیرات  زا 

روتپادآ هارمه  هب  یرون  ربیف  لنپ  چپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

:: سردآ سردآ

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

84312128 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - swich cisco 8 port ws-c3560cx-8pc-s تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001323 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار راگن  لاگس  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   COMPUTER NETWORK SWICH یتراجت مان   3EH05802AA لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - swich cisco 8 port ws-c3560cx-8pc-s :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام ود  تدم  الاک  لیوحت  نامز  زا  دعب  روتکاف  تخادرپ  - 3 دشابیم همیمض  هک  یتسویپ  کرادم  هب  دوش  عوجر  الاک  دادعتو  مالقا  تاصخشمواضاقت  لماک  حرش  -2

دشابیم

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

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

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتپادآ روتپادآ هارمه   هارمه هبهب   یرون   یرون ربیف   ربیف لنپ   لنپ چپچپ   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959

تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   - - swich c isco 8  port ws-c3560cx-8pc-sswich c isco 8  port ws-c3560cx-8pc-s ناونع : : ناونع 6060
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گنهآردوبک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6064922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا.ههامود  تخادرپ  تسویپ  تساوخرد  قبط  هباشم  دک  ناریا   ups چیئوس و دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093896000100 زاین :  هرامش 

گنهآردوبک نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
رذآ زادرپ  تن  هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   CRS-125-24G-1S-RM لدم رتویپماک  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

گنهآردوبک رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدنرب  هدهعرب  لاسرا  هنیزه.تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا.ههامود  تخادرپ  تسویپ  تساوخرد  قبط  هباشم  دک  ناریا   ups چیئوس و دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه تهج  09185463150 .دشاب

6551814783 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یوربور  هاپس  نابایخ  - گنهاردوبک گنهآردوبک ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35223743-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35222158-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا - 203-9-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

za.tci.ir :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 16   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064970 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشکی  زور  حبص  تعاس 9   - 1401/10/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هبزور نادیم  یمالسا  تاغیلبت  یگنهامه  یاروش  یرونربیف  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هئارا.ههامود   هئارا.ههامود تخادرپ   تخادرپ تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا   upsups وو   چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161

یرونربیف یرونربیف یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 6262

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

154433 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6065004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

154433 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ws c3850 - 48t- e وکسیس هکبش  چیئوس  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/10/02 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  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   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6065115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوفزد 2 یتعنص  کرهش  تارباخم  لباک  هکبش  زا  یشخب  ثادحا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001332000161 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6165813835 یتسپ :  دک  یدنمراک ،  نوتیز  یوربور  - نارادساپ راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34443003-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34455066-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ws c3850 -  48t-  ws c3850 -  48t-  ee وکسیس   وکسیس هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6363

22 لوفزد   لوفزد یتعنص   یتعنص کرهش   کرهش تارباخم   تارباخم لباک   لباک هکبش   هکبش زازا   یشخب   یشخب ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 6464
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هگنلردنب یناریتشک  ردنب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6065267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

c3850 چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003754000034 زاین :  هرامش 

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

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

هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاطبا هلماعم  هدش  هتساوخ  یاهزوجم  ندرکن  تسویپ  تروص  رد  دشاب ، هدش  تسویپ  لیاف  طیارش  قباطم  دیاب  دیرخ  ، دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم 

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

44242844-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44245182-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6065274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SW-SG350-10 چوس یتساوخرد  یالاک  !! هباشم دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004813000352 زاین :  هرامش 

هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 
یدیزیاب دنمام  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3560G-24PS-S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یم  دیرخ  دات  زا  سپ  تست و  هنومن  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک هام   1 تخادرپ تسیمازلا  هدوزفا  شزرا  ربتعم  یتناراگ 

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

c3850c3850 چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6565

SW-SG350- 10SW-SG350- 10 چوس   چوس یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک !!!! هباشم هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 6666
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هیکت6063998 کینورتکلا ) تظافح   ) هتسبرادم یاه  نیبرود  متسیس  یارجا  بصن و  دیرخ و  هژورپ 
.دشاب یم  عوطقم  تمیق  تروصب  دروآرب.تسویپ  دروارب  ساسارب  هاشنامرک  یگیبرلگیب 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هیکت6064004 کینورتکلا ) تظافح   ) هتسبرادم یاه  نیبرود  متسیس  یارجا  بصن و  دیرخ و  هژورپ 
.دشاب یم  عوطقم  تمیق  تروصب  دروآرب  .تسویپ  دروارب  ساسارب  هاشنامرک  کلملا  نواعم 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دراه6064167 چیئوس و  هکبش ، لباک  تاقلعتم ، اب  هارمه  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  هحفص 63)دیرخ 10  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

شنایار6064226 رب  ینتبم  اهرورس ، ینابزیم  هدرتسگ CDN و  ییاوتحم  عیزوت  تامدخ  هحفص 19)تفایرد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

داگراساپ6064344 نامرد  تشادهب و  هکبش  رازفا  تخس  رازفا و  مرن  ینابیتشپ  هحفص 19)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ییوجشناد6064457 تنرتنیا  یاهنلاس  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  ینابیتشپ  ینف و  روما  هحفص 19)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم
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یلامش ناسارخ  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6064333 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم یراوید  بصن  هیاپ  هارمه  هب  GDS-55KU45 لدم سالپ  یج  یتعنص  چنیا   55 یناریا رگشیامن  هاگتسد  کی  رظندم  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  نادنز  برد  ات  لمح  هنیزه  -2
1101003983000076 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
شناد نارتسگ  انرب  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  یتراجت  مان   GVL-55JH18 لدم  in 55 زیاس  video wall یرس  LED رگشیامن الاک :  مان 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یراوید  بصن  هیاپ  هارمه  هب   GDS-55KU45 لدم سالپ  یج  یتعنص  چنیا  یناریا 55  رگشیامن  هاگتسد  کی  رظندم  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  هباشم  هدش  هئارا  دک  ناریا  -2

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا  -3
ددرگ لاسرا  روتکاف  شیپ  هارمه  هب  هدوزفا  شزرا  هگرب  - 4

9414943813 یتسپ :  دک  لک ،  یرتسگداد  بنج  هار  سیلپ  یوربور  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32740214-058  ، 32740134-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32740132-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   یراوید   یراوید بصن   بصن هیاپ   هیاپ هارمه   هارمه هبهب   GDS-55KU45GDS-55KU45 لدم لدم سالپ   سالپ یجیج   یتعنص   یتعنص چنیا   چنیا   5555 یناریا یناریا رگشیامن   رگشیامن هاگتسد   هاگتسد کیکی   رظندم   رظندم -- 11 ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع ربرب   نادنز   نادنز برد   برد اتات   لمح   لمح هنیزه   هنیزه -- 22

6767
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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   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005284 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ATEN17 لدم هکبش  کر  دروبیک  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
تعنص ارف  نایناریا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   PHILIPS یتراجت مان   in 49 زیاس  BDL 4988XL لدم لاووئدیو  یرس   LED یتعنص رگشیامن  الاک :  مان 

داگراساپ
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  سوتنپ  یتراجت  مان   in 22 زیاس  22DS24 لدم یتعنص  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام ینف و  تاداهنشیپ  تسویپ  حرش  لودج  ساسارب  دیرخ  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  تسین  یلصا  دشاب و  یم  هباشم  دیرخ  تساوخرد  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  ینف  تاداهنشیپ  یرازگراب  دامن و  یرازگراب  داتس  هناماس  رد  ار 

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

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 6868
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6065334 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش مادقا  تاحیضوت  قبط  تسا  هباشم  یباختنادک  ناریا   250 دادعت دادعت  یناریا  چنیا  نویزولت 32 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005048000047 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  هر   ینیمخ   ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وکین سراف  ناگنازرف  هدننک  هضرع  عجرم   in 32 زیاس  L32-5000 لدم  LED رگشیامن الاک :  مان 

هاگتسد 250 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش مادقا  تاحیضوت  قبط  تسا  هباشم  یباختنادک  ناریا   250 دادعت دادعت  یناریا  چنیا  نویزولت 32  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5173798943 یتسپ :  دک  نارطقو ،  راز  هلال  عطاقت  نیبام  ناحیروبا  هارراهچ  هب  هدیسرن  یدازآ  یدنبرمک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34763526-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34789693-041 :: 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  1313   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دوش دوش مادقا   مادقا تاحیضوت   تاحیضوت قبط   قبط تسا   تسا هباشم   هباشم یباختنادک   یباختنادک ناریا   ناریا   250250 دادعت دادعت دادعت   دادعت یناریا   یناریا چنیا   چنیا 3232 نویزولت   نویزولت ناونع : : ناونع 6969
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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 09 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش دیدجت  ریذپ - بیسآ  ناربراک  هژیو  یکیزیف  یزاس  نمیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001159000200 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 11 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا ربتعم  تیحلاص  همانیهاوگ  ( نالیگ ناتسا  یاه  هار  تیریدم  زکرم   ) نیبرود بابح  یریوصت POE و  تراظن  نیبروددیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هبتر 4 لقادح  اب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش 

1101001162000186 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4163863547 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  یوربور  - راسلگ تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3211064-013  ، 33110154-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33110164-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش دیدجت   دیدجت ریذپ - - ریذپ بیسآ   بیسآ ناربراک   ناربراک هژیو   هژیو یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 7070

نیبرود نیبرود بابح   بابح وو     POEPOE  یریوصت یریوصت تراظن   تراظن نیبروددیرخ   نیبروددیرخ ناونع : : ناونع 7171

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

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

زا 128 ھحفص 51 
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ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064610 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا ناتسا  یاههار  یظافحتسا  هزوح  رد  نز  کمشچ  غارچ  ییانشور و  متسیس  یزاسون  یزاسهب و  ءارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000275 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم همیمض  دادرارق  دقع  هب  مزلم  ودیامن  یراذگراب  نکسا و  اضما و  ورهم  تمیق ،) مالعتسا  مرف  ) لیمکت زا  سپ  ار  تسویپ  دانسا  هیلک  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دادرارق  غالبا  تادهعت و  ماجنا  همانتنامض  هئارا  زا  سپ  زاین  خیرات  رابتعا و  صیصخت  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ 

8176633751 یتسپ :  دک  دور ،  هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ -  کچوک  ازریم  راولب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6064627 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لودج  قبط  زمرقو 10*10 و 20*20 یسوط  یکیفارترویپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005220000433 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لودج  قبط  زمرقو 10*10 و 20*20 یسوط  یکیفارترویپ  - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
دروم  1 دادعت : 

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

زا معا  اه  هنیزه  هیلک  باستحا  اب  یمالعا  تمیق  هدوب و  کی  هقطنم  یرادرهش  رابنا  لیوحت  لحم  ددرگ .  یراذگراب  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  لودج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09194115356  اب  تاعالطا  بسک  تهج  دشاب .  یم  هیلخت و ....  لمح و  یریگراب و 

4515617188 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  نامتخاس  یدازآ  نادیم  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33422000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422450-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه هار   هار یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح ردرد   نزنز   کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ وو   ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس یزاسون   یزاسون وو   یزاسهب   یزاسهب ءارجا   ءارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272

2020 ** 2020 وو     1010 ** 1010 زمرقو   زمرقو یسوط   یسوط یکیفارترویپ   یکیفارترویپ 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 128 ھحفص 52 
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ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6064630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا هار  ناهفصا  ناتسا  هار  هیشاح  سرادم  یکیزیف  یزاس  نمیا  یارب  صوصخم  رمیارپ  هارمه  هب  بافیرپ  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا

1101005140000274 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 
دحاو 1 دادعت : 

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

.دشابیم همیمض  دادرارق  دقع  هب  مزلم  ودیامن  یراذگراب  نکسا و  اضما و  ورهم  تمیق ،) مالعتسا  مرف  ) لیمکت زا  سپ  ار  تسویپ  دانسا  هیلک  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دادرارق  غالبا  تادهعت و  ماجنا  همانتنامض  هئارا  زا  سپ  زاین  خیرات  رابتعا و  صیصخت  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ 

8176633751 یتسپ :  دک  دور ،  هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ -  کچوک  ازریم  راولب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6064654 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تباث شک  روحم  لوکساب  یرادهگن  بصن و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001467000143 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تباث شک  روحم  لوکساب  دیرخ  1 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش دیق  سامت  هرامش.ددرگیمن  یسررب  یداهنشیپ  تمیق  تسویپ  کرادم  ندوبن  تروص  رد.دوش  هدز  تمیق  تسویپ  کرادم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133884453 یتسپ :  دک  فراع ،  نابایخ  تعاس و  نادیم  نیب  - ردص یسوم  ماما  نابایخ  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333641-061  ، 3338641-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366309-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هار هار هیشاح   هیشاح سرادم   سرادم یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا یارب   یارب صوصخم   صوصخم رمیارپ   رمیارپ هارمه   هارمه هبهب   بافیرپ   بافیرپ گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7474

تباث تباث شکشک   روحم   روحم لوکساب   لوکساب یرادهگن   یرادهگن وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ 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 128 ھحفص 53 
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نامرک ناتسا  لامش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6064758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا (- دیامن تیور  نامرک  ناتسا  لامش  قرب  عیزوت  تکرش  لحم  رد  ار  هنومن  یتسیاب  مالعتسا  رد  هدننک  تکرش  ) تسپ کالپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک 

1101005630000217 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  لامش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  زاجیا  نمیا  هدنزاس  عجرم  دک 203122   mm 4/5 زیاس خاروس 4  دادعت  یدپوترا   LCP Distal Tibia right کالپ الاک :  مان 
زاجیا نمیا  هدننک 

ددع 1,635 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تسویپ  هدننک  نیمات  کرادم  هارمه  هب  لیمکت و  مالعتسا  هخسن  هس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7617891187 یتسپ :  دک  .ریناوت ،  نابایخ  وجاوخ  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32520003-034  ، 32520501-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520729-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دکدک ناریا   ناریا (-(- دیامن دیامن تیور   تیور نامرک   نامرک ناتسا   ناتسا لامش   لامش قرب   قرب عیزوت   عیزوت تکرش   تکرش لحم   لحم ردرد   ارار   هنومن   هنومن یتسیاب   یتسیاب مالعتسا   مالعتسا ردرد   هدننک   هدننک تکرش   تکرش )) تسپ تسپ کالپ   کالپ ناونع : : ناونع
تسا تسا هباشم   هباشم

7676

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  یرافغ  کراصح  هدودحم  رگتیچ  روحم  رد  تباث  تافلخت  تبث  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005036000144 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  درالم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

درالم رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  لایر  رثکادح 8.000.000.000  ینوناق  تاروسک  هدوزفا و  شزرا  رب  تایلام  باستحا  اب  هدش  هداد  رابتعا  فقس   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یلاتیجید  ءاضما  رهم و  تسیاب  یم  ءاهب  مالعتسا  هگرب  دانسا و  هیلک  انمض  ** 

3161949978 یتسپ :  دک  درالم ،  یرادرهش  ص ، )  ) مرکا لوسر  راولب  درالم ، نارهت ، ناتسا  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65161001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65153801-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم ردرد   تباث   تباث تافلخت   تافلخت تبث   تبث نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6065110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ ناتسا  یرادهار  نارحب  تیریدم  هاگراک  یکیفارت  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001467000145 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ژاپ یورین  نازاس  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم  نلیتا  یلپ  سنج   450x600x1050 mm زیاس یکیفارت  ینمیا و  هکشب  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

سراپ دور  فیس  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  دور  فیس  هدنزاس  عجرم   25x75 cm زیاس یکیفارت  یا  هناوتسا  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 2,000 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
ینیسح اضر  هدننک  هضرع  عجرم  کیتسالپ  نالبس  یتراجت  مان  هراتس  لدم   60x100 cm زیاس یکیتسالپ  ریگ  تعرس  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسررب یداهنشیپ  تمیق  تسویپ  کرادم  ندوبن  تروص  رد  .دوش  هدز  تمیق  تسویپ  کرادم  قبط  تسا .  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش دیق  سامت  هرامش  .ددرگیمن 

6133884453 یتسپ :  دک  فراع ،  نابایخ  تعاس و  نادیم  نیب  - ردص یسوم  ماما  نابایخ  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333641-061  ، 3338641-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366309-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیتسالپ یکیتسالپ ریگ   ریگ تعرس   تعرس یکیفارت -  -  یکیفارت یایا   هناوتسا   هناوتسا دنب   دنب هار   هار یکیفارت -  -  یکیفارت وو   ینمیا   ینمیا هکشب   هکشب دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6065136 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآرون هلسلس و  ناتسرهش  یاه  لیردراگ  یروآ  عمج  تمرم و   ، ریمعت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003469000112 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6819613831 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  یوربور  تشدلگ -  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-066  ، 33408030-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33403808-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6065169 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ییزج ود  بسچ  هاکتعرس و   ، هناوتسا  ، یا هبرگ  مشچ  دیرخ   ) ناتسا یاههار  حطس  یقفا  مئالع  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003469000113 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6819613831 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  یوربور  تشدلگ -  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-066  ، 33408030-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33403808-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرهش ناتسرهش یاه   یاه لیردراگ   لیردراگ یروآ   یروآ عمج   عمج وو   تمرم   تمرم  ، ، ریمعت ریمعت ناونع : : ناونع 7979

 ( ( ییزج ییزج ودود   بسچ   بسچ وو   هاکتعرس   هاکتعرس  ، ، هناوتسا هناوتسا  ، ، یایا هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ دیرخ   دیرخ  ) ) ناتسا ناتسا یاههار   یاههار حطس   حطس یقفا   یقفا مئالع   مئالع دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6065230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ ناتسا  یاهروحم  یزاس  راکشآ  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001467000146 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا تراپ  ربون   cm 2 عافترا  10x10 cm زیاس  ABS هندب سنج   PMMA زنل اب  هفرط  کی  دیفس  یا  هبرگ  مشچ  الاک :  مان 

ددع 8,000 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

ناریا تراپ  ربون   cm 2 عافترا  10x10 cm زیاس  ABS هندب سنج   PMMA زنل اب  هفرط  کی  درز  یا  هبرگ  مشچ  الاک :  مان 
ددع 9,000 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
یزار هدننک  هضرع  عجرم  صوصخم  یتراجت  مان   cc 150 یزلف یطوق  تکوم  بسچ  الاک :  مان 

یطوق 2,000 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسررب یداهنشیپ  تمیق  تسویپ  کرادم  ندوبن  تروص  رد.دوش  هدز  تمیق  تسویپ  کرادم  قبط.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش دیق  سامت  هرامش.ددرگیمن 

6133884453 یتسپ :  دک  فراع ،  نابایخ  تعاس و  نادیم  نیب  - ردص یسوم  ماما  نابایخ  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333641-061  ، 3338641-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366309-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکوم تکوم بسچ   بسچ -- درز درز یایا   هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ دیفس -  -  دیفس یایا   هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 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

6065302 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتم یسرجوین 2 ، درالب  ، یلدوت ، خیم لگ  ، ینمیا هکشب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000179 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ژاپ یورین  نازاس  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم  نلیتا  یلپ  سنج   450x600x1050 mm زیاس یکیفارت  ینمیا و  هکشب  دنب  هار  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرتم یسرجوین 2 ، درالب  ، یلدوت ، خیم لگ  ، ینمیا هکشب  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3146986444 یتسپ :  دک  رهاط ،  هداز  ماما  بنج  رهشرهم  لپ  یبرغ  بونج  علض  نیوزق  جرک  نابوتا  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرتم یرتم 22 یسرجوین   یسرجوین ،، درالب درالب  ، ، یلدوت یلدوت ،، خیم خیم لگلگ   ،، ینمیا ینمیا هکشب   هکشب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرل ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 09 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6064746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرل دابآ  مرخ  هبعش  تاناما  قودنص  یزادنا  هار  یارب  زاین  دروم  تازیهجت  جیکپ  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003376000013 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ددعکی ، تنگم لفق  ددعکی  ،Station F2- Face ODB Face ددرت لرتنک  هاگتسد  2) لماش تاناما  قودنص  یزادنا  هارزایندروم  تازیهجت  جیکپ  - 

دشابیم هدننک  نیمات  اب  لقن  لمح و  یاه  هنیزه.تسویپ  ینف  تاصخشم  قفو  لحمرد  بصنو  هدننک  نیمات  فرطزا  یتناراگ  لاسوداب  (127 رپمآ 3 روتبادآ
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

هاگتسد  2 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمهب تسویپ  لیاف   . درادن یضارتعا  هنوگ  چیه  قح  مالعتسا  رد  هدننک  تکرش  هدوب و  کناب  حالص  هفرص و  ساسا  رب  هدننک  نیمات  باختنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  لیمکت و  هدننک  تکرش  طسوت  تسا  مزال  تاصخشم 

6814668547 یتسپ :  دک  ناتسرل ،  ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم  یولع  نابایخ  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3300153-066  ، 33300153-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33303947-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

127127 رپمآ رپمآ 33 روتبادآ روتبادآ ددعکی   ددعکی ،، تنگم تنگم لفق   لفق ددعکی   ددعکی ،،S tation F2 -  Face ODB FaceStation F2 -  Face ODB Face ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد 22 ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جدننس هاگدورف   :: 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   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6065047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  یتینما  دنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001516000027 زاین :  هرامش 
جدننس هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یسدنهم یحارط و  هدننک  هضرع  عجرم   BOLLARD یتراجت مان   BOLLARD لدم کیلوردیه  متسیس  اب  ینوتس  یتینما  قوف  یتسیرورت  دض  دنب  هار  الاک :  مان 
سراپ نیتاناپ 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616893361 یتسپ :  دک  جدننس ،  هاگدورف  هاشنامرک  - جدننس هداج  یادتبا  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31198404-087  ، 33785943-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33785943-087 :: 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

نالیگ ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6065131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  ساسارب  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001497000057 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

یلزنا ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  ساسارب  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4165763555 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  بعش  هرادا  تیریدم  - هیمس راولب  - راسلگ - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33131731-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33131733-013 :: 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 لیاف   لیاف قباطم   قباطم یتینما   یتینما دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 8484

یدالوف یدالوف هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت کی  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6065185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ups راد و تومیر  یدالوف  یقرب  هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090403000020 زاین :  هرامش 

نارهت کی  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
روشک نایک  داریه  کینورتکلا  ماسرف  عیانص  هدنزاس  عجرم  داریهاص  یتراجت  مان   ROLLER SHUTTER UPS لدم  VA 500 ناوت یقرب  هرکرک   UPS الاک :  مان 

نایک داریه  کینورتکلا  ماسرف  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
اکینرد تراجت  اناس  هدننک  هضرع  عجرم  مشق  اکینرد  تراجت  اناس  هدنزاس  عجرم   1x3 m زیاس  STD-PS0.7 لدم یدالوف  سنج  کیتاموتا  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

مشق
ددع 4 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یروضح دیدزاب  یریگ  هزادنا  تهج.عبرم  رتم  ژارتم 9 و 3.8و 3.5و 4  هب  رلرتنک  تومیر  یدالوف و  یقرب  هرکرک  یرس   4 .تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا راکنامیپ  ینمیا  تیحالص.تسیمازلا  برغ  لک  هرادا  تسارح  قیرط  زا  هدنرب  دات.یرتم  یقرب 9  هرکرک  تهج   ups هاگتسد کی   . تسیمازلا

1414657711 یتسپ :  دک  کالپ 219 ،  یریعم -  یهر  نابایخ  شبن  یمطاف - رتکد  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88952403-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88964301-021 :: 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

upsups وو   راد   راد تومیر   تومیر یدالوف   یدالوف یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6065250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زور هد  هیوست.لحم  رد  لیوحت.یمازلاروتکاف  شیپ.یموب  تیولوا.تسویپ  لیاف  قبط  یا  هشیش  کیتاموتا  برد  بصنودیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09150684326 یناطلس.یراک

1101004761000125 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   3x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زور هد  هیوست.لحم  رد  لیوحت.یمازلاروتکاف  شیپ.یموب  تیولوا.تسویپ  لیاف  قبط  یا  هشیش  کیتاموتا  برد  بصنودیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09150684326 یناطلس.یراک

9178715935 یتسپ :  دک  تثعب 2 و 4 ،  نیب  تثعب –  راولب  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36014262-051  ، 38470107-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38422756-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یایا هشیش   هشیش کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هاشنامرک

هاشنامرک 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

6063998 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ساسارب هاشنامرک  یگیبرلگیب  هیکت  کینورتکلا ) تظافح   ) هتسبرادم یاه  نیبرود  متسیس  یارجا  بصن و  دیرخ و  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  عوطقم  تمیق  تروصب  دروآرب.تسویپ  دروارب 

1101003240000073 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
فیدر 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ای و  ،( HSE همانیهاوگ ،ICT تیحالص همانیهاوگ  یاراد   ) قرب تاسیسات  هتشر  یاه  تکرش  ناراکنامیپ و  دشاب و  یم  دقن  نروصب  رابتعا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( تسیمازلا سامت  هرامش  رکذ   .) زور ارجا 20 تدم.دنشاب  یم  مالعتسا  رد  تکرش  هب  زاجم  ،HSE همانیهاوگ ،ICT تیحالص همانیهاوگ  یاراد  تکرش 

6715875377 یتسپ :  دک  یگنهرف ،  ثاریم  نابایخ  دهاش  کراپ  بنج  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38380045-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38367401-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروارب دروارب ساسارب   ساسارب هاشنامرک   هاشنامرک یگیبرلگیب   یگیبرلگیب هیکت   هیکت کینورتکلا ) ) کینورتکلا تظافح   تظافح  ) ) هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   عوطقم   عوطقم تمیق   تمیق تروصب   تروصب دروآرب.تسویپ   دروآرب.تسویپ

8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هاشنامرک

هاشنامرک 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

6064004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ساسارب هاشنامرک  کلملا  نواعم  هیکت  کینورتکلا ) تظافح   ) هتسبرادم یاه  نیبرود  متسیس  یارجا  بصن و  دیرخ و  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  عوطقم  تمیق  تروصب  دروآرب  .تسویپ  دروارب 

1101003240000074 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
فیدر 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

و ،( HSE همانیهاوگ ،ICT تیحالص همانیهاوگ  یاراد  ) قرب تاسیسات  هبتر  یاراد  یاه  تکرش  ناراکنامیپ و  ودشاب  یم  دقن  نروصب  رابتعا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( تسیمازلا هناماس  رد  سامت  هرامش  رکذ   ) .دنشاب یم  مالعتسا  رد  تکرش  هب  زاجم  ،HSE همانیهاوگ ،ICT تیحالص همانیهاوگ  یاراد  تکرشای 

6715875377 یتسپ :  دک  یگنهرف ،  ثاریم  نابایخ  دهاش  کراپ  بنج  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38380045-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38367401-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ساسارب ساسارب هاشنامرک   هاشنامرک کلملا   کلملا نواعم   نواعم هیکت   هیکت کینورتکلا ) ) کینورتکلا تظافح   تظافح  ) ) هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   عوطقم   عوطقم تمیق   تمیق تروصب   تروصب دروآرب   دروآرب .تسویپ   .تسویپ دروارب   دروارب

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 128 ھحفص 65 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7y9jpmh97zjdc?user=37505&ntc=6064004
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6064004?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064167 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا   ) تسویپ تاصخشم  قبط  دراه  چیئوس و  هکبش ، لباک  تاقلعتم ، اب  هارمه  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  دیرخ 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم 

1101001545000157 زاین :  هرامش 
نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اسر یاه  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   SNC-CM120 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف ءاضما  رهم و  زا  سپ  دیق و  اهب  مالعتسا  مرف  رد  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  طیارش  هب  هجوت  اب  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  دیاب  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن یراذگراب  هناماس  رد  مالعتسا  طیارش  شخب  رد  تساوخرد  دروم  کرادم  هارمه  هب  روکذم 

 : یتسپ دک  نادهاز ،  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  مظعا  ربمایپ  ناتسرامیب  برد  یوربور  مظعاربمایپ  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816816441

33291123-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33291129-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6064205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراه دراه وو   چیئوس   چیئوس هکبش ، ، هکبش لباک   لباک تاقلعتم ، ، تاقلعتم اباب   هارمه   هارمه هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع   1010 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9090

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود هبهب   یناشن   یناشن شتآ   شتآ هاگتسیا   هاگتسیا راهچ   راهچ زیهجت   زیهجت وو   یناشن   یناشن شتآ   شتآ یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا ردرد   تینما   تینما نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تاصخشم هب  هجوتاب  هتسبرادم  نیبرود  هب  یناشنشتآ  هاگتسیا  راهچ  زیهجتو  یناشن  شتآ  یاه  هاگتسیا  رد  تینما  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپاهب مالعتسا  گربر  زایندروم  تایلمع  عونو  ینف 

1101095751000096 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  تشدکاپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  داریه  کینورتکلا  نادرف  هدنزاس  عجرم  مک  یا  یتراجت  مان   NV816L2-2H لدم  4K هلاناک رآ 16  یو  نا  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
داریه کینورتکلا  نادرف  هدننک  هضرع  عجرم 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

ژاپ رگن  ایوپ  متسیس  نابدید  هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان   m 305 ییاوقم نتراک   CAT6-SFTP لدم  Outdoor هکبش لباک  الاک :  مان 
نتراک 350 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
یسایش دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  هدنزاس  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   rb 750 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

زربلا دنمشوه  نارظان  نابدید  هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  دنمشوه  نارظان  نابدید  هدنزاس  عجرم   AMP یددع هبعج 100   CAT6 UMP لدم هکبش  تکوس  الاک :  مان 
هبعج 36 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   DATWYLER هدنزاس عجرم   DATWYLER یتراجت مان  تروپ  یرون 24  ربیف  لدم  لماک  لنپ  چپ  الاک :  مان 

سراپ تاطابترا  ماتاد  یروانف 
ددع 36 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  یبرع  هدحتم  تاراما  هدنزاس  روشک   MATTEX هدنزاس عجرم   PSB 33 لدم یترارح  لباک   multiple هعطق میسقت  هبعج  الاک :  مان 

ایرآ ناشیدناون  یژرنا  دنیارف و 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   CA-TX50P لدم لاتیجید  نیبرود  روتپادآ  الاک :  مان 

هاگتسد 36 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 25 لوط  mm 16 رطق یسکلف  سنج  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
قرش ترامع  نارتسگ  ریوصت  زیهجت  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 25 لوط  Pg 29 زیاس یسکلف  سنج  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 25 لوط  mm 48 رطق یسکلف  سنج  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 
ددع 400 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

تشدکاپ رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ردددرگ جرد  مالعتسا  گرب  رد  امتح  یدانشیپ  تمیق  دینک  هعجارم  یتسویپدانسا  هب  تمیق  هئارا  یارب  تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدکناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هارمه  نفلت  هرامش  هئارادشدهاوخن  هدادرثا  بیترتداهنشیپ  هب  هناماسو  مالعتسا  گربرد  یداهنشیپ  غلبم  تریاغم  تروص 

3391636676 یتسپ :  دک  تشدکاپ ،  یرادرهش  (- (ع اضر ماما  راولب  - تشدکاپ تشدکاپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36033342-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36023433-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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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   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6064243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تسیل  قبط  یدیشروخ ( )  لپ  دبیم (  دزی -  روحم  یریوصت  یتراظن  نیبرود  یشک  لباک  یرافح و  لباک ،  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003205000083 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 : 
1401/10/08 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت یتراظن   یتراظن نیبرود   نیبرود یشک   یشک لباک   لباک وو   یرافح   یرافح لباک ،  ،  لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292
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یلامش ناسارخ  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6064398 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  هاگتسد  هد  مادکره  زا   KDT دنرب KI-B45ST60A و KI-D15ST60F هتسبرادم نیبرود  هاگتسد  رظندم  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  یزکرم  نادنز  برد  ات  لمح  هنیزه  -2

1101003983000075 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریفس  نازادرپ  هداد  شواک  هدنزاس  عجرم   KDT یتراجت مان   KI-B45ST50A لدم یراوید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ریفس نازادرپ  هداد  شواک 

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

هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریفس  نازادرپ  هداد  شواک  هدنزاس  عجرم   KDT یتراجت مان   KI-D15ST50F لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ریفس نازادرپ  هداد  شواک 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  هاگتسد  هد  مادکره  زا   KDT دنرب  KI-B45ST60A و KI-D15ST60F هتسبرادم نیبرود  هاگتسد  رظندم  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هباشم  هدش  هئارا  دک  ناریا  -2

دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا  -3
ددرگ لاسرا  روتکاف  شیپ  هارمه  هب  هدوزفا  شزرا  هگرب  نتشاد  تروصرد  -4

9414943813 یتسپ :  دک  لک ،  یرتسگداد  بنج  هار  سیلپ  یوربور  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32740214-058  ، 32740134-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32740132-058 :: 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

هنیزه هنیزه -- 22 دشاب   دشاب یمیم   هاگتسد   هاگتسد هدهد   مادکره   مادکره زازا     KDTKDT دنرب دنرب KI -B45ST60AKI -B45ST60A  وو   KI -D15ST60FKI -D15ST60F هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد رظندم   رظندم -- 11 ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع ربرب   یزکرم   یزکرم نادنز   نادنز برد   برد اتات   لمح   لمح
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نانمس ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064689 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرب 4K و ریوصت  تهج  الاب  تعرس  کسیدنس   64GB مر ، هبرض دض  فبک  هارمه  هب  زنل 135-18  اب   canon 850d نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نپاز یلصا   uv رتلیف یلصا و  کدی  یرطاب 

1201003122000004 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یلصا  uv رتلیف یلصا و  کدی  یرطاب  یرادرب 4K و  ریوصت  تهج  الاب  تعرس  کیدنس   64GB مر ، هبرض دض  فبک  هارمه  هب  زنل 135-18  اب   canon 850d نیبرود - 
نپاز

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

دانسا لیوحت  نامز  و  دیرخ 25 % تردق  ظفح  اب  هرهب 18 % خرن  دیسررس 1404/3/26  خیرات  -101 ازخا هنازخ  دانسا  رایتعا  نیمات  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
20/11/1401

3519734998 یتسپ :  دک  ناتسا ،  یا  هفرحو  ینف  شزومآ  لک  هرادا  رویرهش  راولب 17  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33462590-023  ، 33460064-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33461419-023 :: 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

وو   44KK  یرادرب یرادرب ریوصت   ریوصت تهج   تهج الاب   الاب تعرس   تعرس کسیدنس   کسیدنس   6464GBGB  مرمر ،، هبرض هبرض دضدض   فبک   فبک هارمه   هارمه هبهب     135135 -- 1818 زنل   زنل اباب     canon 850dcanon 850d  نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع
نپاز نپاز یلصا   یلصا   uvuv  رتلیف رتلیف وو   یلصا   یلصا کدی   کدی یرطاب   یرطاب
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6064834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0103948005  هرامش  هتسب  رادم  نیبرود  الاک  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف 

1101093985007528 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  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 : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

34146955-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراهتشا یتعنص  کرهش  راک  بسک و  یروانف و  تامدخ  زکرم  نامتخاس  نوریب  لخاد و  رد  نیبرود  ددع   25 یارجاو بصن  هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001354000140 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3139945397 یتسپ :  دک   ، 66 کالپ مجنپ - رسای  نابایخ  ماما -  راگدای  راولب  - ینیمخ ماما  نادیم  - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34645822-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34645819-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9595

دراهتشا دراهتشا یتعنص   یتعنص کرهش   کرهش راک   راک وو   بسک   بسک وو   یروانف   یروانف تامدخ   تامدخ زکرم   زکرم نامتخاس   نامتخاس نوریب   نوریب وو   لخاد   لخاد ردرد   نیبرود   نیبرود ددع   ددع   2525 یارجاو یارجاو بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 9696

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

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

زا 128 ھحفص 71 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ct46nnyg2f66e?user=37505&ntc=6064834
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6064834?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/h466bvgcezvkq?user=37505&ntc=6064926
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6064926?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ ینف  تاصخشمو  مالعتسا  هگرب  اب  قباطم  تازیهجتو  تاقلعتم  هیلک  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093356000070 زاین :  هرامش 

هقطنم 5 بالضاف  بآ و   : ّ هدننک رازگرب 
زاسهب عیانص  یربهار  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   NSR 1100 لدم هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بیترت مهبم  طورشم و  ، شودخم تاداهنشیپ  هب  - ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  دانسا  ءاهب و  مالعتسا  هگرب  هناماس ، رد  تمیق  نالعا  ماگنه  هجوت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  دودرم  مالعتسا  هگرب  هناماس و  یداهنشیپ  تمیق  رد  تریاغم  .دش  دهاوخن  هداد  رثا 

1319994111 یتسپ :  دک  یقرش ،  بونج  علض  ینیمخ  ماما  نابایخ  عطاقت  باون  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66385127-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66385121-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  نکسم  ینواعت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6065068 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  هجرد -  اموراناپ 360  نیبرود  ددع  دیرخ 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001188000253 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روشک ویو  ین  وی  هدنزاس  عجرم   UNV یتراجت مان   IPC814SR-DVPF16 لدم لسکیپاگم  ماد 4  هجرد  یفقس 360  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

راشای نما  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
هاگتسد 24 دادعت : 

1401/11/29 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ار دوخ  یداهنشیپ  تمیق  هعلاطم و  تقد  هب  ار  تسویپ  کرادم  لیاف  رد  ینف  تاصخشم  تسیاب  یم  هدنهد  داهنشیپ.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن یراذگراب  اضما  رهم و  زا  سپ  ار  کرادم  هیلک  هدومن و  هئارا  نآ  ساسا  رب 

8173751387 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  الاب ، غابراهچ  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36256968-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36269949-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ ینف   ینف تاصخشمو   تاصخشمو مالعتسا   مالعتسا هگرب   هگرب اباب   قباطم   قباطم تازیهجتو   تازیهجتو تاقلعتم   تاقلعتم هیلک   هیلک هارمه   هارمه هبهب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9797

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هجرد -  -  هجرد   360360 اموراناپ   اموراناپ نیبرود   نیبرود ددع   ددع دیرخ  2424   دیرخ ناونع : : ناونع 9898

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

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

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

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

6065078 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  متسیس  یرادهگن  سیورس و  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030323000097 زاین :  هرامش 

دورناوج ناتسرهش  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

دورناوج رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  تسیاب  یم  یتسویپ  طیارش  قبط  هدش  هتساوخ  کرادم  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6798136149 یتسپ :  دک  دورناوج ،  ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش  ، جیسب نادیم   ، دورناوج  ، هاشنامرک دورناوج ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46226851-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46226856-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6065340 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز هاگدورف  یارب  یریوصت  تراظن  هناماس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003397000017 زاین :  هرامش 

ناجنز هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تاصخشم  قباطم  ناجنز  هاگدورف  یارب  یریوصت  تراظن  هناماس  دیرخ  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
یتسویپ لیاف   1 دادعت : 

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

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  تدوع  ای  لقن و  لمح و  یاه  هنیزه  تفرگ و  دهاوخ  تروص  ناجنز  هاگدورف  سانشراک  دات  زا  سپ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09133931407  : یراهق سدنهم  یاقآ 

4538146311 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  هاگدورف  لیبدرا -  میدق  هداج  رتمولیک 15  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360304-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360303-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 9999

ناجنز ناجنز هاگدورف   هاگدورف یارب   یارب یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 100100

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 " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 " ) " ) w i mw i m  "  " 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

نیبرود6064286 بابح  یریوصت POE و  تراظن  هحفص 50)نیبروددیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

روحم6064993 رد  تباث  تافلخت  تبث  نیبرود  بصن  هحفص 50)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) video wallvideo wall  " " 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

هب6064333 GDS-55KU45 لدم سالپ  یج  یتعنص  چنیا   55 یناریا رگشیامن  هاگتسد  کی  رظندم  -1
یم هدنشورف  هدهع  رب  نادنز  برد  ات  لمح  هنیزه  دشاب 2- یم  یراوید  بصن  هیاپ  هارمه 

دشاب

هحفص 47) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

6064198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن یناشن شتآ   شتآ تاجن   تاجن وو   دادما   دادما تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 10 110 1
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یناشن شتآ  تاجن  دادما و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000378 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هتسارآ ماف  کین  هدننک  هضرع  عجرم   HORING یتراجت مان   AH-03127BS لدم قیرح  مالعا  نز  کمشچ  غارچ  ریژآ و  تس  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

یناگرزاب یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا  . ROSENBAUER INTERNATIONAL AG هدنزاس عجرم   FOX 3 لدم یناشن  شتآ  لباترپ  پمپ  الاک :  مان 
لیلخ

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

تعنص راک  نیگنس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   LUKAS هدنزاس عجرم   LH2-108-700 لدم یناشن  شتآ  یتسد  کیلوردیه  کرحم  پمپ  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
تعنص راک  نیگنس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   LUKAS یتراجت مان   R412 لدم یناشن  شتآ  یکیلوردیه  یتسد  هدنرادهگن  هدننک و  ادج  تس  الاک :  مان 

تس 5 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

روجل هدننک  هضرع  عجرم  روجل  یتراجت  مان   m 20 عافترا رثکادح   FTL2000 لدم  kg 250 تیفرظ یپوکسلت  یکیلوردیه  یناشن  شتآ  نیشام  ربالاب  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
پمپ یالاک  هدننک  هضرع  عجرم   NFPA 20 درادناتسا هرامش   TURE 250-200-670 لدم یناشن  شتآ  پمپ  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

قرش دالوف  نیمیس  بالق  کت  یناشنشتآ  تاجن  دنبرمک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
قرش دالوف  نیمیس  زابرس  راهچ  یناشنشتآ  تاجن  دنبرمک  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

یمناغ روپ  یرهاط  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CANSAFI یتراجت مان  لدم 40-450  یناشن  شتآ  تاجن  هقیلج  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
یسیو هوک  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   PIEPS یتراجت مان   BEANIE لدم زیاس  کت  یداب  تاجن  هقیلج  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

31319662-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح مالعا   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6064138 مالعا  متسیس  یارجا  هحفص 29)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناشن6064198 شتآ  تاجن  دادما و  هحفص 9)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

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

بصن6064332 هارمه  هب  ینیمخ  ماما  گنیروتینام  زکرم  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  تازیهجت  هیهت 
تسویپ لیاف  حرش  هب  یزادنا  هار  و 

هحفص 29) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

کناب6064650 تیریدم  نامتخاس  قیرح  مالعا  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 29)دیرخ ،  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

سسکا6064037 هیال  چیئوس  تازیهجت  هحفص 35)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " 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

ددعکی6064746 ، تنگم لفق  ددعکی  ،Station F2- Face ODB Face ددرت لرتنک  هاگتسد  2
127 رپمآ 3 روتبادآ

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 59) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روحم6064993 رد  تباث  تافلخت  تبث  نیبرود  بصن  هحفص 50)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روحم6064993 رد  تباث  تافلخت  تبث  نیبرود  بصن  هحفص 50)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناریا یلم  کناب  یزکرم  بعش  روما  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 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح  دض  رپمآ  تلو 100  سا 12  یپ  وی  یرتاب  ددع  دادعت 31  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیرح دض  رپمآ  تلو 28  سا 12  یپ  وی  یرتاب  ددع  دادعت 29 

1201001102000065 زاین :  هرامش 
ناریا یلم  کناب  یزکرم  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 

قیرح  دض  رپمآ  تلو 100  سا 12  یپ  وی  یرتاب  ددع  دادعت 31  - 
قیرح دض  رپمآ  تلو 28  سا 12  یپ  وی  یرتاب  ددع  دادعت 29 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  60 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ روهمم  دات و  هعلاطم ،  تسویپ 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ روهمم  دات و  لیمکت ،  تسویپ 2 

تفرگ دهاوخ  تروص  لوبق  دروم  تانیمضت  ذخا  دادرارق و  داقعنا  مزال ،  یاه  یسررب  ماجنا  زا  سپ  هصقانم  هدنرب  زا  یرادیرخ  تسا  یهیدب 
یلخاد 296 و 295 نفلت 02188840011 

1573913313 یتسپ :  دک  نارهت ،  یزکرم  بعش  روما  هرادا  ریت  متفه  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88811545-021  ، 88840020-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88860028-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح دضدض   رپمآ   رپمآ   2828 تلو   تلو   1212 ساسا   یپیپ   ویوی   یرتاب   یرتاب ددع   ددع دادعت  2929   دادعت قیرح   قیرح دضدض   رپمآ   رپمآ   100100 تلو   تلو   1212 ساسا   یپیپ   ویوی   یرتاب   یرتاب ددع   ددع   3131 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 102102
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6064242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیبدرا ناتسا  تخاس  ریز  تاطابترا  تیریدم  یزاگ  یردوپ و  قیرح  یافطا  یاهردنلیس  یرادهگن  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002028 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کردم همان  تنامض  هدوزفا  شزرا  تارغت  نیرخآ  یمسر  همانزور  دادرارق  ناگدننک  اضما  یلم  تراک  تاحفص  مامت  همانسانش  یپک  همانساسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعامتجا نیمات  باسح  اصافم  هئارا  نیشیپ  هرود  یتایلام  همانراهظا  راکنامیپ  ینمیا  تیحالص 

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

33257009-045  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یعامتجا  نیمات  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 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

6064632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  قبط  یناشن  شتآ  هیدات  یاراد  قیرح  دض  گنر  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005432000038 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

رتم 160 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ دادرارق  قبط  یناشن  شتآ  هیدیئات  یاراد  حلاصم و  اب  هارمه  قیرح  دض  گنر  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8133775711 یتسپ :  دک  دابآ ،  سابع  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32337621-031  ، 32351558-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32361791-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاگ یزاگ وو   یردوپ   یردوپ قیرح   قیرح یافطا   یافطا یاهردنلیس   یاهردنلیس یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 103103

تسویپ تسویپ دادرارق   دادرارق قبط   قبط یناشن   یناشن شتآ   شتآ هیدات   هیدات یاراد   یاراد قیرح   قیرح دضدض   گنر   گنر یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 104104

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مامخ هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عبرم رتم  ژارتم 92  هب  سا  یپ  وی  رورس  قاتا  تهج  یناشن ) شتآ  دات  اب  قیرح  دض  ) لماک یزیمآ  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092788000002 زاین :  هرامش 

مامخ هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

عبرم رتم  92 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

مامخ رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رازبا گنر ،  - تسبراد یاهنیزه  هیلک ی  عبرم : رتم  ژارتم 92  هب  سا  یپ  وی  رورس  قاتا  تهج  یناشن ) شتآ  دات  اب  قیرح  دض  ) لماک یزیمآ  گنر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم راکنامیپ  هدهع ی  هب  دادرارق  تایلام  ثلاث و  صخش  ثداوح و  همیب  دادرارق ،  همیب  یزاس ،  ریز  یراک و  هنوتب  راک ،  ینف 

4341988595 یتسپ :  دک  مامخ ،  یعامتجا  نیمات  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34420224-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34420224-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اه هنارای  یزاسدنمفده  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 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6065084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح دض  تقرس و  دض  برد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003141000013 زاین :  هرامش 

اه هنارای  یزاس  دنمفده  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
: تسویپ تسیل  حرش  قبط  قیرح  دض  تقرس و  دض  برد  دیرخ  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
باب  21 دادعت : 

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

دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415844933 یتسپ :  دک   ، 485 کالپ نایک  شناد  هچوک  شبن  تشترز  زا  رت  ناپ  یلامش  نیطلسف  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88806159-021  ، 88909008-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88908018-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عبرم عبرم رتم   رتم   9292 ژارتم   ژارتم هبهب   ساسا   یپیپ   ویوی   رورس   رورس قاتا   قاتا تهج   تهج یناشن ) ) یناشن شتآ   شتآ دات   دات اباب   قیرح   قیرح دضدض   )) لماک لماک یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 105105

قیرح قیرح دضدض   وو   تقرس   تقرس دضدض   برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 106106
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6065176 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

154408 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
lion لدم -  canasafe یناشنشتآ )  قیرح (  سابل  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/09/29 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6065246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهکناشفا عافترا  حالصا  زاین - دروم  تالآ  قاری  یفرصم و  مزاول  یمیلسا و  حرط  هارمهب  فانک  بذاک  فقس  یارجا  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزادرپرون دوجوم و  قیرح  ئافطا 

1101092921000986 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
عبرم رتم  300 دادعت : 

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

داتس هناماس  رد  یداهنشیپ  یالاک  لماک  تاصخشم  اب  تمیق  داهنشیپروتکاف  شیپ  حرط و  دیدزاب و  مرف  یراذگراب  یتسویپ و  راک  حرش  هعلاطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رایزمرو 0912604 4672 سدنهم  یاقآدیدزاب  یگنهامه  هرامش  دشابیم  یمازلا 

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84183244-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

canasafecanasafe یناشنشتآ )  )  یناشنشتآ قیرح (  (  قیرح سابل   سابل نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 107107

یاه یاه کناشفا   کناشفا عافترا   عافترا حالصا   حالصا زاین - - زاین دروم   دروم تالآ   تالآ قاری   قاری وو   یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول وو   یمیلسا   یمیلسا حرط   حرط هارمه   هارمه هبهب   فانک   فانک بذاک   بذاک فقس   فقس یارجا   یارجا وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع
یزادرپرون یزادرپرون وو   دوجوم   دوجوم قیرح   قیرح افطا   افطا

108108

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

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

زا 128 ھحفص 80 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/w3nkwt3jtebk2?user=37505&ntc=6065176
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6065176?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jcgjryawll4ad?user=37505&ntc=6065246
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6065246?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

یپ6064019 وی  یرتاب  ددع  دادعت 29  قیرح  دض  رپمآ  تلو 100  سا 12  یپ  وی  یرتاب  ددع  دادعت 31 
قیرح دض  رپمآ  تلو 28  سا 12 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح

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

ردنب6064076 تاجن  دادما و  قیرح و  ءافطا  ، ینمیا تامدخ  هحفص 9)هئارا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6064138 مالعا  متسیس  یارجا  هحفص 29)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن6064198 شتآ  تاجن  دادما و  هحفص 9)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

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

یزاگ6064242 یردوپ و  قیرح  یافطا  یاهردنلیس  یرادهگن  هحفص 9)تامدخ  قیرح  ( قیرح

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

بصن6064332 هارمه  هب  ینیمخ  ماما  گنیروتینام  زکرم  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  تازیهجت  هیهت 
تسویپ لیاف  حرش  هب  یزادنا  هار  و 

هحفص 29) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6064362xenon beacon(29 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6064632 دادرارق  قبط  یناشن  شتآ  هیدات  یاراد  قیرح  دض  گنر  هحفص 9)یارجا  قیرح  ( قیرح

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

کناب6064650 تیریدم  نامتخاس  قیرح  مالعا  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 29)دیرخ ،  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ژارتم 606475392 هب  سا  یپ  وی  رورس  قاتا  تهج  یناشن ) شتآ  دات  اب  قیرح  دض  ) لماک یزیمآ  گنر 
عبرم رتم 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح

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

قیرح6065084 دض  تقرس و  دض  برد  هحفص 9)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

6065176canasafe یناشنشتآ )  قیرح (  سابل  هحفص 9)نیمات  قیرح  ( قیرح

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

تالآ6065246 قاری  یفرصم و  مزاول  یمیلسا و  حرط  هارمه  هب  فانک  بذاک  فقس  یارجا  یحارط و 
یزادرپرون دوجوم و  قیرح  افطا  یاه  کناشفا  عافترا  حالصا  زاین - دروم 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح

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

یگدنسیر6065370 نلاس  قیرح  یافطا  مالعا و  متسیس  یارجا  هحفص 9)تخاس و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا
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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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هیکت6063998 کینورتکلا ) تظافح   ) هتسبرادم یاه  نیبرود  متسیس  یارجا  بصن و  دیرخ و  هژورپ 
.دشاب یم  عوطقم  تمیق  تروصب  دروآرب.تسویپ  دروارب  ساسارب  هاشنامرک  یگیبرلگیب 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هیکت6064004 کینورتکلا ) تظافح   ) هتسبرادم یاه  نیبرود  متسیس  یارجا  بصن و  دیرخ و  هژورپ 
.دشاب یم  عوطقم  تمیق  تروصب  دروآرب  .تسویپ  دروارب  ساسارب  هاشنامرک  کلملا  نواعم 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نانمس ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرب 4K و ریوصت  تهج  الاب  تعرس  کیدنس   64GB مر ، هبرض دض  فبک  هارمه  هب  زنل 135-18  اب   canon 850d نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نپاز یلصا   uv رتلیف یلصا و  کدی  یرطاب 

1201003122000003 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یلصا  uv رتلیف یلصا و  کدی  یرطاب  یرادرب 4K و  ریوصت  تهج  الاب  تعرس  کیدنس   64GB مر ، هبرض دض  فبک  هارمه  هب  زنل 135-18  اب   canon 850d نیبرود - 
نپاز

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

دانسا لیوحت  نامز  و  دیرخ 25 % تردق  ظفح  اب  هرهب 18 % خرن  دیسررس 1404/3/26  خیرات  -101 ازخا هنازخ  دانسا  رایتعا  نیمات  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
20/11/1401

3519734998 یتسپ :  دک  ناتسا ،  یا  هفرحو  ینف  شزومآ  لک  هرادا  رویرهش  راولب 17  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33462590-023  ، 33460064-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33461419-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

الاب الاب تعرس   تعرس کیدنس   کیدنس   6464GBGB  مرمر ،، هبرض هبرض دضدض   فبک   فبک هارمه   هارمه هبهب     135135 -- 1818 زنل   زنل اباب     canon 850dcanon 850d  نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع 109109
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( لوا هارمه   ) رایس تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش رذآ 1401   28 هبنشود ، دانسا :  عیزوت  عورش  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 16:00 ید 1401   3 هبنش ، دانسا :  عیزوت  نایاپ  خیرات   09:00

tamin.mci.ir :: عبنم ید 1401عبنم  3 هبنش ، دانسا :  لیوحت  تلهم  نیرخآ  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 16

6064664 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم یرادربملیف و  یساکع و  نیبرود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

81712586 نفلت 88640723 - هرامش  اب  یناگرزاب  دراوم   :: نفلت :: tamin.mci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف -سکف رگرز یاقآ   a.zargar@mci.ir یوسوم - یاقآ   s.moosavi@mci.ir :: لیمیا لیمیا
tamin@mci.ir

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6065415 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

154429 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبناج مزاول  هارمه  هب  نیبرود  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/10/03 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هیکت6063998 کینورتکلا ) تظافح   ) هتسبرادم یاه  نیبرود  متسیس  یارجا  بصن و  دیرخ و  هژورپ 
.دشاب یم  عوطقم  تمیق  تروصب  دروآرب.تسویپ  دروارب  ساسارب  هاشنامرک  یگیبرلگیب 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تاقلعتم تاقلعتم وو   یرادربملیف   یرادربملیف وو   یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1101 10

یبناج یبناج مزاول   مزاول هارمه   هارمه هبهب   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11 11 1 1

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

هیکت6064004 کینورتکلا ) تظافح   ) هتسبرادم یاه  نیبرود  متسیس  یارجا  بصن و  دیرخ و  هژورپ 
.دشاب یم  عوطقم  تمیق  تروصب  دروآرب  .تسویپ  دروارب  ساسارب  هاشنامرک  کلملا  نواعم 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دراه6064167 چیئوس و  هکبش ، لباک  تاقلعتم ، اب  هارمه  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  هحفص 63)دیرخ 10  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6064184 متسیس  یارجا  یتعنص و  کرهش  یهاگراک  هیحان  رباعم  ییانشور  قرب و  نیمات 
یتعنص کرهش  هتسبرادم 

هحفص 19) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6064205 هب  یناشن  شتآ  هاگتسیا  راهچ  زیهجت  یناشن و  شتآ  یاه  هاگتسیا  رد  تینما  نیمات 
هتسبرادم

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6064243 یتراظن  نیبرود  یشک  لباک  یرافح و  لباک ،  هحفص 63)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6064286 بابح  یریوصت POE و  تراظن  هحفص 50)نیبروددیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

مادکره6064398 زا   KDT دنرب KI-B45ST60A و KI-D15ST60F هتسبرادم نیبرود  هاگتسد  رظندم  -1
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  یزکرم  نادنز  برد  ات  لمح  هنیزه  دشاب 2- یم  هاگتسد  هد 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تعرس6064587 کیدنس   64GB مر ، هبرض دض  فبک  هارمه  هب  زنل 135-18  اب   canon 850d نیبرود
الاب

هحفص 19) نیبرود  ( نیبرود

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

تاقلعتم6064664 یرادربملیف و  یساکع و  نیبرود  هحفص 19)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

6064688، تمرم یاهروحم -  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  تمرم ،  - روحم تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل 
هسیلو لپ  ضیرعت  - روحم تلافسآ  شکور  تمرم و  روحم - تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل 

تراظن نیبرود  یاه  هناماس  بصن  یارب  کرحتم  دبس  اب  لکد  بصن 9  تخاس و   - ناملش

هحفص 14) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

کسیدنس6064689  64GB مر ، هبرض دض  فبک  هارمه  هب  زنل 135-18  اب   canon 850d نیبرود
نپاز یلصا   uv رتلیف یلصا و  کدی  یرطاب  یرادرب 4K و  ریوصت  تهج  الاب  تعرس 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6064834 رادم  هحفص 63)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یروانف و6064926 تامدخ  زکرم  نامتخاس  نوریب  لخاد و  رد  نیبرود  ددع   25 یارجاو بصن  هیهت ،
دراهتشا یتعنص  کرهش  راک  بسک و 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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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

تاصخشمو6064932 مالعتسا  هگرب  اب  قباطم  تازیهجتو  تاقلعتم  هیلک  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود 
.تسویپ ینف 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

روحم6064993 رد  تباث  تافلخت  تبث  نیبرود  بصن  هحفص 50)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ6065068 ینف  تاصخشم  قبط  هجرد -  اموراناپ 360  نیبرود  ددع  هحفص 63)دیرخ 24  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یبناج6065415 مزاول  هارمه  هب  نیبرود  هحفص 19)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیور اضاقت  حرش  امتح  ) تسویپ حرش  اب  قباطم  san storage کسید یور  رب  هکبش  تحت  ینامزاس  تاعالطا  زاس  هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددرگ

1101092288004694 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زاس هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد الاک  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا  / دشاب یم  تسویپ  مالعتسا  طیارش  اضاقت و  حرش  / دشاب یم  هزور  خرن 60  رابتعا  ددرگ / تیور  اضاقت  حرش  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  / .دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22758-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تحت   تحت ینامزاس   ینامزاس تاعالطا   تاعالطا زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 1121 12
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زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادعت 2  HDD 16TB St16000NM001G تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  هدش  رهم  روتکاف  شیپ  یرازگراب 

دشابیم هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 
1101095158000089 زاین :  هرامش 

زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   QNAP هدنزاس عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   QNAP یتراجت مان   TS-231K لدم  TB 20 تیفرظ هکبش  تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

ناویات
ددع 2 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادعت 2  HDD 16TB St16000NM001G :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  هدش  رهم  روتکاف  شیپ  یرازگراب 

دشابیم هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

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

32234111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32234122-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم هباشم   هباشم هبهب   دکدک   ناریا   ناریا نیا   نیا دشابیم   دشابیم یمازلا   یمازلا هدش   هدش رهم   رهم روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ یرازگراب   یرازگراب   22 دادعت   دادعت   HDD 16TB St16000NM001GHDD 16TB St16000NM001G ناونع : : ناونع 113113
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زیربت قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6065150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HDD server sr 590 lenovo - thnk system sas 12 tb oowg701 رورس -  صوصخم  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005290000228 زاین :  هرامش 

زیربت قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار ورس  هدننک  هضرع  عجرم  یزلام  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   MSA P2000 لدم  TB 12 تیفرظ  modular smart array زاس هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  فابشرف 09143014565  سدنهم  اب  ینف  لاوس  هنوگره  نتشاد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5157694374 یتسپ :  دک  نارطق ،  لوا  - یماظن نابایخ  - رصعیلو یوک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33294805-041  ، 33328946-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33328950-041 :: 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

هکبش6064425 تحت  ینامزاس  تاعالطا  زاس  هحفص 85)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

دشابیم6064748 یمازلا  هدش  رهم  روتکاف  شیپ  یرازگراب  دادعت 2   HDD 16TB St16000NM001G
دشابیم هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

هحفص 85) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رورس6065150 صوصخم  هحفص 85)دراه  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

تسویپ6065047 لیاف  قباطم  یتینما  یاهمتسیسدنبهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 59) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یکیتسالپ6065110 ریگ  تعرس  یکیفارت -  یا  هناوتسا  دنب  هار  یکیفارت -  ینمیا و  هکشب  دنب  هحفص 50)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرتم6065302 یسرجوین 2 ، درالب  ، یلدوت ، خیم لگ  ، ینمیا هکشب  هحفص 50)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

رورس رورس صوصخم   صوصخم دراه   دراه ناونع : : ناونع 1141 14

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6065047 لیاف  قباطم  یتینما  یاهمتسیسدنبهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 59) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

کتایسآ تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هامرذآهرامش خروم 29  هبنش  هس  زور  تعاس 11  زا   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  کی  زور  تعاس 12  تیاغل 

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم هبنشجنپ  زور  تعاس 12  ات  رثکادح   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6063952 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(used  ) رورس مر  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

 - لایر نیمضت 500.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 37 مهدزاود  هچوک  شبن  دامعریم  نابایخ  رد  عقاو  کتایسآ  یزکرم  نامتخاس  هب  یمسر  همان  یفرعم  اب  هصقانم  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ

یلخاد 1773  1544 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( usedused  ) ) رورس رورس مرمر   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 115115

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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راهباچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ راک  حرشو  دروارب  ساسارب  راهباچ  تفن  رابنا  رورس  قاتا  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092638000214 زاین :  هرامش 

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

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

راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ راک  حرشو  دروارب  ساسارب  راهباچ  تفن  رابنا  رورس  قاتا  تخاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9971617614 یتسپ :  دک  راهباچ ،  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش  - دایصراولب - راهباچ راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35339984-054  ، 35339986-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35339771-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  اب  قباطم  رورس  هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092409000256 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه یاه  هناماس  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ماهر  رتسگ  هداد  دنمشوه  یاه  هناماس  یروآ  نف  هدنزاس  عجرم   hpe di380 g10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

ماهر رتسگ  هداد 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ مالعتسا  اب  قباطم  رورس  هاگتسد  ود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185837755 یتسپ :  دک  داشرا ،  عطاقت  مایخ -  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37070-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37650741-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفن تفن رابنا   رابنا رورس   رورس قاتا   قاتا تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 1161 16

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1171 17

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  اب  قباطم  یرازفا  تخس  رورس  میات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288004700 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ProLiant DL380 G7|8GB| یا یپ  چا   | یرتویپماک رورس  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا  / دشاب یم  تسویپ  مالعتسا  طیارش  اضاقت و  حرش  / دشاب یم  هزور  خرن 60  رابتعا  ددرگ /) تیور  اضاقت  حرش  امتح   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  / .دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22758-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش اباب   قباطم   قباطم یرازفا   یرازفا تخس   تخس رورس   رورس میات   میات ناونع : : ناونع 118118

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

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

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

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

6064573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس ددع  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005387000070 زاین :  هرامش 

نادابا ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS-459MP لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب تسویپ  تسیل  اب  قباطم  هدش  هئارا  یالاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هدننک نیمات  طسوت  تسویپ  تسیل  رد  هدش  هتساوخ  تادنتسم  یراذگراب 

لیوحت زا  سپ  یراک  زور  یلا 60  هجو 30  تخادرپ 
.الاک

دشابیم هدنشورف  هدهعب  الاک  لاسرا  هنیزه 

6319715473 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  - یرتم یس  یرادتبا  - یراقفلاوذ یوک  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53384026-061  ، 53384014-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53384014-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس ددع   ددع ودود   ناونع : : ناونع 1191 19

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هوکربا نامرد  تشادهب  هکبش   :: 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   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6064867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

باسح هیوست  یگنهامه  دزی  هوکربا  تشادهب  هکبش  یارب  ددع  دادعت 8  هب  تسویپ  تاصخشم  اب  لماک  رتویپماک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یریصب ینف 09134518620  - شوهاب  09171068940

1101030741000014 زاین :  هرامش 
هوکربا ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 R07 2x 587498-B21 X5660 لدم  intel xeon cpu اب رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
هوکربا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باسح 09171068940 هیوست  یگنهامه  دزی  هوکربا  تشادهب  هکبش  یارب  ددع  دادعت 8  هب  تسویپ  تاصخشم  اب  لماک  رتویپماک  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن تمیق  مالعا  دزی  ناتسا  ناگدننک  نیمأت  طقف  هجوت : - یریصب ینف 09134518620  - شوهاب

8931815979 یتسپ :  دک  هوکربا ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  یمالسا .  یروهمج  راولب  یادتبا  جیسب .  نادیم  هوکربا .  هوکربا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32836230-035  ، 32836242-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32836239-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لماک لماک رتویپماک   رتویپماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 120120

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6065106 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000047000275 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هرک هدنزاس  روشک   SAMSUNG هدنزاس عجرم   SAMSUNG یتراجت مان   PRO 1TB SSD M2 970 لدم  TB 1 تیفرظ هنایار  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج 
ددع 8 دادعت : 

1401/10/06 زاین :  خیرات 
نایناریا شزادرپ  ماپآ  هدننک  هضرع  عجرم   DELL یتراجت مان   0RVDCJ لدم  TB 1/8 تیفرظ  SAS 12G-512E 10 K لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  بسن 09155238831  یریما  یاقآ  اب  یگنهامه  تهج 

9144699575 یتسپ :  دک  تجهب 8 و 10 ،  لصاف  دح  - تجهب ...ا  تیآ  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32232963-051  ، 32230991-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230990-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 12 112 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رتشوش یکشزپ  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6065118 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قبط 

1101094685000010 زاین :  هرامش 
رتشوش یکشزپ  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

ندیآ هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL-380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
رتشوش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یا هنایار  یفنص  ماظن  هبتر 4  لقادح  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب کیتامروفنا  یلاع  یاروش  وضع 

 : یتسپ دک  رتشوش ،  یکشزپ  مولع  هدکشناد  سزکرم  نامزاس  یتایلام  روما  نامزاس  بنج  تفارش  دیهش  راولب  رتشوش  رتشوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6451684534

62228660-061  ، 36228590-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36228590-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 122122

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6065130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 HP-G9 رورس دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
10K-SAS-1.2TB-718292

یتناراگ لاسکی  هارمه  هب  - ون - لانیجروا
1101001398000259 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   TB 8 تیفرظ  M0S90A لدم رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  زاین  یلک  حرش  اب  قباطم  الاک  تاصخشم  عون و 
252 ای یلخاد 277  025-37780426 سامت :  نفلت 

3719153416 یتسپ :  دک  تارادا ،  عمتجم  نواعت  نابایخ  رسای  رامع  راولب  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37780426-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37780424-025 :: 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

6063952(used  ) رورس مر  هحفص 88)دیرخ  رورس  ( رورس

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

6064208HP Proliant DL380 Generation 10 رورس ددع  کی  هحفص 11)یرادیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

شنایار6064226 رب  ینتبم  اهرورس ، ینابزیم  هدرتسگ CDN و  ییاوتحم  عیزوت  تامدخ  هحفص 19)تفایرد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تفن6064267 رابنا  رورس  قاتا  هحفص 88)تخاس  رورس  ( رورس

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

رورس6064456 هاگتسد  ود  هحفص 88)دیرخ  رورس  ( رورس

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

تسویپ6064558 حرش  اب  قباطم  یرازفا  تخس  رورس  هحفص 88)میات  رورس  ( رورس

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

رورس6064573 ددع  هحفص 88)ود  رورس  ( رورس

HP-G9HP-G9  رورس رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 123123

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

ژارتم 606475392 هب  سا  یپ  وی  رورس  قاتا  تهج  یناشن ) شتآ  دات  اب  قیرح  دض  ) لماک یزیمآ  گنر 
عبرم رتم 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح

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

لماک6064867 رتویپماک  هحفص 88)متسیس  رورس  ( رورس

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

تاصخشمو6064932 مالعتسا  هگرب  اب  قباطم  تازیهجتو  تاقلعتم  هیلک  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود 
.تسویپ ینف 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رورس6064985 قاتا  هکبش  تخاس  ریز  تازیهجت  هحفص 11)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس6065106 هحفص 88)دراه  رورس  ( رورس

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

تسویپ6065118 لیاف  قبط  رورس  هحفص 88)دیرخ  رورس  ( رورس

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

6065130HP-G9 رورس هحفص 88)دراه  رورس  ( رورس

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

رورس6065150 صوصخم  هحفص 85)دراه  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " 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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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064591 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ تیور  اضاقت  حرش  امتح  ) تسویپ حرش  اب  قباطم  رتنیرپ  تراک  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288004698 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
Lathem|7-2CN  | یرادا یتراک  ینز  تعاس  نیشام  نوبیر  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

ینز تراک  هاگتسد  نوبیر  الاک :  مان 
ددع 16 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
تعرس روسنس )  ) رگسح الاک :  مان 

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

یسیطانغم تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
تعرس روسنس )  ) رگسح الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا  / دشاب یم  تسویپ  مالعتسا  طیارش  اضاقت و  حرش  / دشاب یم  هزور  خرن 60  رابتعا  ددرگ /) تیور  اضاقت  حرش  امتح   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  / .دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22758-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنیرپ رتنیرپ تراک   تراک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 124124

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز 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 12 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6065021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هارمهب لیوک  / تسد 1 ریاو / تسد 1 عمش / ددع 1 روتکژنااوهروسنس / تسد کی  روتکژنا  نزوس  / ددع کی  میات  همست  مانید و  همست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسد کی  تخوس  هارمهب  شاپ  تخوس  یشک  میس  / ددع تکوس 1 میس 

1101003143001051 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یزاسوردوخ هدننک  هضرع  عجرم   SOUTH EAST (FUJIAN) MOTOR CORPORATION LTD هدنزاس عجرم  اکیلد  نو  مانید  یکیتسال  همست  الاک :  مان 
ایرآ کین  هراتس 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدننک  نمات  اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم اکیلد  نو  وردوخ  تهج  لیاسو  مامت 

دوش لصاح  سامت   09120897660 هرامش اب  لاوس  هنوگره  تهج 

1983846176 یتسپ :  دک  نارهت ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56257016-021  ، 22124905-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22124905-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اکیلد اکیلد نونو   مانید   مانید یکیتسال   یکیتسال همست   همست ناونع : : ناونع 125125

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 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

6065166 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ات 45 هدودحم 10  یامدرتم  ات 2  نیب 1/5  لباک  لوط  ایحا  تخت  امد  ای  یتسوپ  روسنسزاین  دروم  یالاک  دشابیم  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناشیدنا بط  یایرد  تکرش  سویسلس  هجرد 

1101094897002915 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

ناشیدنا بط  یایرد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   D.T.A یتراجت مان   YP-90A لدم دازون  روتابوکنا  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

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

هدهعب لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لیوحت  تسا -  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب -  یم  ههام  هس  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا یمازلا  یمسر  شورف  روتکاف  هئارا  دشاب -  یم  هدنشورف 

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

82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6065234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دازون دازون روتابوکنا   روتابوکنا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 126126

لدبم لدبم یراوید - - یراوید ژافوش   ژافوش جیکپ   جیکپ راشف   راشف هدنهاک   هدنهاک هعطق   هعطق ریش   ریش -- جیکپ جیکپ رشاو   رشاو وو   هروسام   هروسام هرهم   هرهم هعومجم   هعومجم یراوید - - یراوید ژافوش   ژافوش جیکپ   جیکپ ترارح   ترارح روسنس   روسنس ناونع : : ناونع
راشف راشف جیگ   جیگ -- جیکپ جیکپ یترارح   یترارح

127127
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.ددرگ رداص  یتسویپ  لیاف  ساسارب  روتکاف  شیپ  ًامتح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام یرابتعا 3  تخادرپ 

.تسا یمازلا  یگنهامه  تمیق  مالعا  زا  لبق 
یزردوگ 09123138548

1101096102001306 زاین :  هرامش 
نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هیمورا زبس  یادن  هدننک  هضرع  عجرم   SH001 لدم یراوید  ژافوش  جیکپ  ترارح  روسنس  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
نیرفآ امرس  هدننک  هضرع  عجرم   COPELAND یتراجت مان  لدم 8400648  جیکپ  رشاو  هروسام و  هرهم  هعومجم  الاک :  مان 

تس 5 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

هیمورا زبس  یادن  هدننک  هضرع  عجرم  یراوید  ژافوش  جیکپ  راشف  هدنهاک  هعطق  ریش  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
روتایدار ناریا  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   GIANNONI یتراجت مان   PP14FW4R01 لدم جیکپ  یترارح  لدبم  الاک :  مان 

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

روتایدار ناریا  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   Imit Control System یتراجت مان  یشیامرگ  جیکپ  لدم 066251  لماک  راشف  جیگ  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6065495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  ههباشمدک  ناریازا  روسنس .  طبار  لباکو  تسویپ  لیاف  قبط  cdt یفیکو یمک  شیاپ  روسنس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001597000285 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
FLOW-TRONIC هدنزاس عجرم   FLOW-TRONIC یتراجت مان   PELICAN لدم لباترپ  یسیطانغمورتکلا  بآ  نایرج  تعرس  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

رهم جنس  بآ  هدننک  هضرع  عجرم  کیژلب  هدنزاس  روشک 
ددع 1 دادعت : 

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

ددرگ تسویپروتکاف  شیپ.تسا  هدش  هدافتسا  ههباشمدک  ناریازا  روسنس .  طبار  لباکو  تسویپ  لیاف  قبط  cdt یفیکو یمک  شیاپ  روسنس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب یلصا  تاعطق.دشابیم و  هدنشورف  هدهعب  قربو  بآرابناات  هیلختو  یریگرابو  لمح  .الاک  لیوحتزا  سپزور  تخادرپ 50 .

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

33337001-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331001-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

شتآ6064170 زاگ و  هحفص 29)روسنس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رتنیرپ6064591 تراک  هحفص 96)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

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

اکیلد6065021 نو  مانید  یکیتسال  هحفص 96)همست  روسنس  ( روسنس

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

دازون6065166 روتابوکنا  هحفص 96)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

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

هدنهاک6065234 هعطق  ریش  - جیکپ رشاو  هروسام و  هرهم  هعومجم  یراوید - ژافوش  جیکپ  ترارح  روسنس 
راشف جیگ  - جیکپ یترارح  لدبم  یراوید - ژافوش  جیکپ  راشف 

هحفص 96) روسنس  ( روسنس

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

6065495cdt یفیکو یمک  شیاپ  روسنس  هحفص 96)دیرخ  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

cdtcdt یفیکو   یفیکو یمک   یمک شیاپ   شیاپ روسنس   روسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 128128
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نادنورا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064907 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد حرش  قبط   TELEMECANIQUE LIMIT SWITCH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یمن  دیئات  دروم  نیزگیاج  دنرب 

1101093567000183 زاین :  هرامش 
نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   XCKD2110P16 یتراجت مان   XCKD2110P16 لدم یراشف  چیئوس  تیمیل  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

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

ددرگ همیمض  هدش ،  تسویپ  تساوخرد  قباطم  تسیاب  یم  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب و  یم  نیوخراد  یتفن  تیاس  رد  نادنورا  زاگ  تفن و  تکرش  رابنا  الاک :  لیوحت  لحم 

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

32123128-061  ، 53521980-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53544873-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

TELEMECANIQUE LIMIT SWITCHTELEMECANIQUE LIMIT SWITCH ناونع : : ناونع 129129

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

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

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

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

6065507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنگک متسیس  یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001319 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لصادحوم داوج  هدننک  هضرع  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  رواپ  نیرگ  یتراجت  مان   GP300A لدم هنایار  گنیچیئوس  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

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

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا .تسا  رظن  دروم  دنب 2  تاحیضوت  .تسا  دات  لباق  دنبکآ  یلصا و  یالاک  اهنت  .دنشاب  یم  تسویپ  دانسا  ینف  هیرظن  دات  الاک و  هیهت  کالم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دیریگب سامت  هرامش 09163802103 اب  روپ و  یفص  سدنهم  اب  رتشیب  ینف  تاعالطاذخا  تهج   ) .تسا هدش  هدافتسا  هباشم  یالاک  ناریا 

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

43122218-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: 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

سسکا6064037 هیال  چیئوس  تازیهجت  هحفص 35)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دراه6064167 چیئوس و  هکبش ، لباک  تاقلعتم ، اب  هارمه  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  هحفص 63)دیرخ 10  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6064907TELEMECANIQUE LIMIT SWITCH(101 هحفص چیئوس  ( چیئوس

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

تسا6064921 هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - swich cisco 8 port ws-c3560cx-8pc-s(35 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

شیپ6064922 هئارا.ههامود  تخادرپ  تسویپ  تساوخرد  قبط  هباشم  دک  ناریا   ups چیئوس و دیرخ 
تسا یمازلا  روتکاف 

هحفص 35) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6065004ws c3850 - 48t- e وکسیس هکبش  هحفص 35)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6065267c3850 هحفص 35)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

هنایار هنایار گنیچیئوس   گنیچیئوس هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم ناونع : : ناونع 130130

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

6065274SW-SG350-10 چوس یتساوخرد  یالاک  !! هباشم هحفص 35)دکناریا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هنایار6065507 گنیچیئوس  هیذغت  هحفص 101)عبنم  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6064033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  وکسیس  هکبش و  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000604 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  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 1 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MT-270S KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ناگزمره  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سابعردنب  لیوحت  لحم  هدننک و  نمات  هدهع  هب  لاسرا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط وکسیس   وکسیس وو   هکبش   هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 131131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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متفه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6064795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / هکبش چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  اضاقت  لک  زا   SET کی لداعم  شرامش  دحاو  رد  دادعت 1 

1101096683000579 زاین :  هرامش 
متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  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 1 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش .  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ناسکی  ( هدوزفا شزرا  نودب  ) روتکاف شیپ  لک  غلبم  اب  هناماس  رد  الاک  ییاهن  غلبم 

07731311461-1457

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

31311462-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SETSET کیکی   لداعم   لداعم شرامش   شرامش دحاو   دحاو ردرد     11 دادعت   دادعت تسویپ   تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم الاک   الاک // دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // متفه متفه هاگشیالاپ   هاگشیالاپ // هکبش هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   اضاقت   اضاقت لکلک   زازا  

132132

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6065332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SW-C2960C-8TCL چوس یتساوخرد  یالاک  !! هباشم دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004813000351 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 3 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یم  ماجنا  دیرخ  دات  زا  سپ  ذخا و  تست  تهج  هنومن  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا هدوزفا  شزرا   ، ربتعم یتناراگ  ، یراک هام  تخادرپ 1 

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

تسویپ6064033 تاصخشم  قبط  وکسیس  هکبش و  هحفص 104)چوس  چوس  ( چوس

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

دادعت6064795 تسویپ  حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / هکبش چوس 
.دشاب یم  اضاقت  لک  زا   SET کی لداعم  شرامش  دحاو  رد   1

هحفص 104) چوس  ( چوس

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

6065274SW-SG350-10 چوس یتساوخرد  یالاک  !! هباشم هحفص 35)دکناریا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6065332SW-C2960C-8TCL چوس یتساوخرد  یالاک  !! هباشم هحفص 104)دکناریا  چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

SW-C2960C-8TCLSW-C2960C-8TCL چوس   چوس یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک !!!! هباشم هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 133133

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

6064188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیفرظ 64  200mbps تعرس  UHS-I U3 درادناتسا سالک 10   Extreme Pro V30 لدم کسید  نس   SDXC هظفاح تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیاباگیگ

1101001554000386 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یریوصت یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   SAN DISK یتراجت مان   Extreme PRO Cfexpress card type B لدم  GB 64 تیفرظ  SD هظفاح تراک  الاک :  مان 
نیچ هدنزاس  روشک   SAN DISK هدنزاس عجرم  شورس 

ددع 40 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامزاس ینف  ناسانشراک  دات  زا  سپ  تخادرپ  ربتعم -  یتناراگ  تسا -  یمازلا  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

برغنالیگ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 12 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064356 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کسید کسید نسنس     SDXCSDXC  هظفاح هظفاح تراک   تراک ناونع : : ناونع 134134

یقرب یقرب مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 135135

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرب مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030426000110 زاین :  هرامش 

برغنالیگ ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هوکش رون  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  الیآ  یتراجت  مان   w 20 ناوت یباتهم  گنر   SMD یا هناوتسا  فرصم  مک  پمال  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

لدم  A 10 نایرج تدش   v 250 ژاتلو  m 3 میس لوط  لاتیجید  رگشیامن  اب  رتویپماک  یریوصت و  یتوص و  راد  ترا  یهار  شش  ظفاحم  قرب  زیرپ  الاک :  مان 
اقلا طبار  هدننک  هضرع  عجرم  اقلا  طبار  یتراجت  مان   D3-625005

ددع 60 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

هوکش رون  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  الیآ  یتراجت  مان   w 30 ناوت یباتهم  گنر   SMD یا هناوتسا  فرصم  مک  پمال  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
هوکش رون  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  الیآ  یتراجت  مان   w 40 ناوت یباتهم  گنر   SMD یا هناوتسا  فرصم  مک  پمال  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

برغنالیگ رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهعبالاک  لاسرا  هنیزهو  ههامکی  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت  یریشدرا  یاقآ   09196847640 هرامشاب ییامنهار  هبزاین  تروصرد 

6787115158 یتسپ :  دک  تارباخم ،  نابایخ  یوربور  ( - هر  ) ینیمخ ماما  نابایخ  - برغنالیگ برغنالیگ ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43225872-083  ، 43222080-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43222660-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6065105 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت قبط  یریوصت  یتوص  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060040000400 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یللملا نیب  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   DATAVIDEO هدنزاس عجرم   DATAVIDEO یتراجت مان   SE-650 لدم هلاناک  یریوصت 4  رسکیم  الاک :  مان 

هژارف نارهت 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع دادعت 1  هب   expersion 1 لدم تفارکدناس  کرام  لاتیجید  رسکیم  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع دادعت 4  هب   jbl لدم  eon715 کرام یوگ  دنلب  - 2

ددع کی  دادعت  هب   data video لدم ریوصت  رسکیم  - 3
ددع کی  دادعت  هب   aver کرام ردروکر  - 4

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  ههام  تروص 6  هب  تخادرپ 

7134814336 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  رمحا - لاله  بنج  دنز - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36363633-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاحیضوت تاحیضوت قبط   قبط یریوصت   یریوصت یتوص   یتوص تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 136136
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رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6065480 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

100v dc-12v dc رتروناک ددع  دیرخ 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000344 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یریوصت یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   FOR A هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   FOR A یتراجت مان   FA-9600 لدم رتروناک  سارک  یریوصت  لدبم  الاک :  مان 

شورس
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/10/11 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن مادقا  تمیق  مالعا  هب  تبسن  تسویپ  کرادم  ساسا  رب  تسیاب  یم  هدنشورف  هدوب و  هباشم  یباختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818385354 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  لپ  بنج  هر ) ) ینیمخ ماما  نادیم  - کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33402211-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: 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

کسید6064188 نس   SDXC هظفاح هحفص 106)تراک  توص  ( توص

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

نیبرود6064205 هب  یناشن  شتآ  هاگتسیا  راهچ  زیهجت  یناشن و  شتآ  یاه  هاگتسیا  رد  تینما  نیمات 
هتسبرادم

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یقرب6064356 هحفص 106)مزاول  توص  ( توص

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

تعرس6064587 کیدنس   64GB مر ، هبرض دض  فبک  هارمه  هب  زنل 135-18  اب   canon 850d نیبرود
الاب

هحفص 19) نیبرود  ( نیبرود

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

کسیدنس6064689  64GB مر ، هبرض دض  فبک  هارمه  هب  زنل 135-18  اب   canon 850d نیبرود
نپاز یلصا   uv رتلیف یلصا و  کدی  یرطاب  یرادرب 4K و  ریوصت  تهج  الاب  تعرس 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاحیضوت6065105 قبط  یریوصت  یتوص  هحفص 106)تازیهجت  توص  ( توص

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

رتروناک6065480 سارک  یریوصت  هحفص 106)لدبم  توص  ( توص

رتروناک رتروناک سارک   سارک یریوصت   یریوصت لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 137137

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

س)  ) ارهزلا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6063960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام هارمهب  رتویپماک  لماک  متسیس  هاگتسد   6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090474000116 زاین :  هرامش 

ارهزلا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم همیمض  تسویپ  هب  یلصا  تاصخشم 

ددرگ همیمض  تایئزج  دیق  اب  روتکاف  شیپ  امتح 

1993893973 یتسپ :  دک  کنو ،  هد  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85692531-021  ، 88044051-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88035187-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام هارمهب   هارمهب رتویپماک   رتویپماک لماک   لماک متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد   66 ناونع : : ناونع 138138

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

6064011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دکناریا  تسویپ  گرب  قبط   ECG لباک عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030292000931 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان   5WIRE لدم  ECG روتینام لباک  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا مالعتسا  مرف  لیمکت  ای  روتکاف  شیپ  دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  هلاسکی  تخادرپ  زاب  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

بانیم ع )  ) لضفلاوبا ترضح  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هس تروصب  تخادرپ  - دوش تسویپروتکاف  شیپ  ( دوشیم تدوع  تیفیک  مدع  تروصرد  ) تسویپ قباطمرتویپماک  یبناج  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدننک  نیماتاب  لمحو  ههام 

1101090742000220 زاین :  هرامش 
بانیم لضفلاوبا ع   ترضح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   GUANGDONGCHANGHONGELECTRICS هدنزاس عجرم   GPLUS یتراجت مان  ( GDM-225JN  ) لدم  in 22 زیاس یرادا  روتینام  الاک :  مان 
راهباچ دازآ  هقطنم  سراپ  هارمه  انیت  هدننک 

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

بانیم رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب ناتسا  یموب  هدننک  نیمات  - دشاب یتناراگ  یاراد  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7981693119 یتسپ :  دک  بانیم ،  لضفلاوبا  ترضح  ناتسرامیب  دمحا  لآ  راولب  بانیم -  بانیم ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42214120-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42214120-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ECGECG روتینام   روتینام لباک   لباک ناونع : : ناونع 139139

inin   2222 زیاس   زیاس یرادا   یرادا روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 140140

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

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

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

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

6064366 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  اب  قباطم  روتینام  تیال  کب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005283 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نازاس رون  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ارات  لدم   w 50 ناوت  60x60 تیال کب   LED غارچ الاک :  مان 
هلعش 100 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هسانش دک  دهشم  رون  دالیم  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  رون  دالیم  یتراجت  مان   W 16 ناوت ریگناهج  لدم  تیال  کب  راکور   LED غارچ الاک :  مان 

GNG16W/LED
هلعش 100 دادعت : 

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

.ددرگ همیمض  هناگادج  تروصب  یلام  داهنشیپ  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83768259-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  رد  رمحا  لاله  یکشزپ  تاکرادت  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 11 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064655 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ حرش   حرش اباب   قباطم   قباطم روتینام   روتینام تیال   تیال کبکب   ناونع : : ناونع 141141

هنایار هنایار سیک   سیک هنایار -  -  هنایار هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم هنایار -  -  هنایار مرمر   هنایار -  -  هنایار وگدنلب   وگدنلب ناونع : : ناونع 142142

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سدنهم مناخ  تمیق  داهنشیپ  زا  لبق  یگنهامه.تسویپ  لیاف  قباطم  هباشم و  اهدک  ناریا.نارهت  زا  طقف  هدننک  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدابآرهم 83702510

1101092119000081 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رد  رمحا  لاله  یکشزپ  تاکرادت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

GREEN SKY هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  قرش  متسیس  نسوت  هدننک  هضرع  عجرم  وکست  یتراجت  مان   TS2095 لدم هنایار  وگدنلب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
ناهج شقن  هنایار  ریصب  یتامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   KINGMAX هدنزاس عجرم   KINGMAX یتراجت مان  لدم 2666   GB 8 تیفرظ  DDR4 هنایار مر  الاک :  مان 

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

هدننک هضرع  عجرم   INTEL هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   INTEL یتراجت مان   Core i3 8100 لدم  GHz 3.6 شزادرپ تعرس  هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ییالع هلا  حور 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
کارا درف  ناراگن  هدننک  هضرع  عجرم   A 4TECH یتراجت مان  دیلک  هحفص  سوام و  تس  الاک :  مان 

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

نایسراپ غرمیس  نامراب  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان   a 480 لدم  W 480 ناوت هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
سابعروپ زانحرف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نیرگ  یتراجت  مان   465x195x405 mm زیاس یکشم  گنر  اویه  لدم  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

ییازریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  یج  لا  یتراجت  مان   mk 400 لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
هنایمرواخ دیون  رگپاچ  رهش  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان  هنایار   Asus H110-M دربردام الاک :  مان 

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

سوط تاکسا  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   GREEN لدم  GB 240 تیفرظ  SSD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

زا دعب  هام  کی  ات  باسح  هیوست.هدنرب  هب  مالعا  زا  دعب  الاک  یروف  لاسرا.ربتعم  یتناراگ  اب  مالقا  هیلک.هدننک  نیماتاب  لحم  رد  لیوحت  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشیم رداص  دقن  کچ  لیوحت 

1599845318 یتسپ :  دک  نامتخاس 290 ،  ینرق  دبهپس  عطاقت  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83702056-021  ، 88803876-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88808665-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( لوا هارمه   ) رایس تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش رذآ 1401   27 هبنشکی ، دانسا :  عیزوت  عورش  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 14:00 ید 1401   3 هبنش ، دانسا :  عیزوت  نایاپ  خیرات   16:00

tamin.mci.ir :: عبنم ید 1401عبنم  3 هبنش ، دانسا :  لیوحت  تلهم  نیرخآ  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 16:00

6064666 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام هاگتسد  دیرخ 100  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

( فکمه هقبط  هارمه ، جرب  کنو ، نابایخ  کنو ، نادیم  یناشن :  ) لوا هارمه  یزکرم  هناخریبد  لاسرا   :: سردآ سردآ

نفلت هرامش  اب  یناگرزاب  دراوم  ینف 88641086  تاصخشم   :: نفلت نفلت
81712580-81712508

tamin.mci.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف مناخسکف  ) k.ahmadi@mci.ir ینابرق ) یاقآ   ) v.ghorbani@mci.ir :: لیمیا لیمیا
( یدمحا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش یم  هتفرگ  لیوحت  هدش  هتساوخ  یتناراگ  اب  یتساوخرد  لیاف  قبط  الاک  تسویپ .  لیاف  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000989 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس  N1550 لدم  LCD 15 in روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61651-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام هاگتسد   هاگتسد   100100 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 143143

گنوسماس گنوسماس   N1550N1550 لدم   لدم   LCD 15 inLCD 15 in روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 144144

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع کی  - msi modern md 27 1 p روتیتنام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005697000091 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  جوسای  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2040S-PNV لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

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

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

هدهع هب  لمح  هنیزه  نمض  رد  دشاب .  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هنیزه  تدوع و  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  هیهت  تیفیک  نیرتهب  اب  رظن  دروم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات 

7591773539 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  ینیمخ  ماماراولب  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33231017-074  ، 33231024-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231017-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064757 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ددع کیکی   - - msi modern md 27 1  pmsi modern md 27 1  p روتیتنام   روتیتنام ناونع : : ناونع 145145

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   رتویپماک   رتویپماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 146146
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تسویپ تاصخشم  اب  رتویپماک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003912000034 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  وسارف  هنایار  عیانص  هدنزاس  عجرم  وسارف  یتراجت  مان   FCR-2880 لدم یکشم  یسراف  ایدم و  یتلوم  دیلک  یاراد  میس  اب  دیلک  هحفص  الاک :  مان 

وسارف هنایار  عیانص  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
وسارف هنایار  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  وسارف  هنایار  عیانص  هدنزاس  عجرم  وسارف  یتراجت  مان   FOM-512 لدم یکشم  لاکیتپا  میس  اب  سوام  الاک :  مان 

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

ناریا هدنزاس  روشک  مشق  سلطا  وکاین  هدننک  هضرع  عجرم  وکاین  یتراجت  مان   NIACO NC55DL-PG لدم  NC55 ینیم هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
نیشام عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاه  نیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   XVISION یتراجت مان   XK2230H لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا  یاه 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشابیم اسف  یتعیرش  یلع  رتکد  ناتسرامیب  زاین  دروم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
071-53314686 نفلت

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6064914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد  Asus VP228HE 10 چنیا روتینام 22  هاگتسد و   AOC B2XH 10 چنیا روتینام 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099226000040 زاین :  هرامش 

نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایرقاب بنیز  هدننک  هضرع  عجرم  نایرقاب  بنیز  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   LG یتراجت مان  لدم 430-24   in 24 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

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

گنوسماس  T220P لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

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

.دشابیم هزور  الاک و 20  ینف  دیئات  زا  دعب  هیوست  .دوش و  لاسرا  روتکاف  شیپ  دوش و  تقد  الاک  تاحیضوت  هب  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

66943093-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد   Asus VP228HE 10Asus VP228HE 10 چنیا   چنیا   2222 روتینام   روتینام وو   هاگتسد   هاگتسد   AOC B2XH 10AOC B2XH 10 چنیا   چنیا روتینام  2424   روتینام ناونع : : ناونع 147147
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مالیا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6064928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/.... رگپاچ / روتینام / سیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005429000049 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
روبص یلع  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GREEN هدنزاس عجرم  نیرگ  یتراجت  مان   ORAMAN لدم هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت لحم  ات  یربراب  هنیزه  تسویپ - لیاف  قبط  تاصخشم  دادعت و  -09183429925 یت یا  سانشراک  طسوت  دات  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- هدنشورف هدهع  رب 

6931831447 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  سردم -  راولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33380437-084  ، 33331610-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330006-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  زکرم  یامیس  ادص و   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6064960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا  دشاب و  یم  یتسویپ  تسیل  قبط  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030086000024 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا  دشاب و  یم  یتسویپ  تسیل  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5716668173 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  زکرم  امیس  ادص و  رهشلگ 2  مج  ماج  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33451695-044  ، 31916000-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33460427-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 148148

inin   2222 زیاس   زیاس   LCDLCD  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 149149
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یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6065020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ مرف  تاصخشم  قباطم  ًافرص   ) چنیا ید 22  یا  لا  روتینام  هاگتسد  دصکی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092409000258 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
حرط ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناریدلگ  هدنزاس  عجرم   G PLUS یتراجت مان   GDM -225LN لدم  in 22 زیاس  LCD هنایار روتینام  الاک :  مان 

نیبوژ
هاگتسد 100 دادعت : 

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

دهاوخ لاطبا  تمیق  داهنشیپ  هدش  دأت  مالعتسا  یراذگراب  مدع  تروصرد  ماجنا و  تسویپ  مالعتسا  مرف  ءاضماورهم ) ) دأت ساسارب  دیرخ  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تکرش  نیا  دأت  دروم  یناریا  یالاک  اهنت  دش 2-

9185837755 یتسپ :  دک  داشرا ،  عطاقت  مایخ -  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37070-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37650741-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا   2222 یدید   یایا   لالا   روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد دصکی   دصکی دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 150150
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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 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6065126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000012000393 زاین :  هرامش 

روشک ترازو  هدننک :  رازگرب 
یمزراوخ یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GREEN 2009 لدم  P5 هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

گنوسماس یتراجت  مان   BX2485 PLUS لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شریذپ زا  نیاربانب  .تسا  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  هدش  هئارا  تاصخشم  کالم  دنشاب و  یمن  کالم  اهدک  ناریا  هدش  هئارا  شرافس  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یرازگراب  لیمکت و  اهتکرش  صتخم  مالعتسا  مرف  ًانمض  .ددرگ  یم  یراددوخ  دشاب  هتشاد  تریاغم  رظندم  شرافس  اب  هک  یتاداهنشیپ 

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

84868255-021  ، 84866601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88950033-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک ناونع : : ناونع 151151
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یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6065144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگراباب هارمه  مالقا  هیلک  یارب  دحاو  تمیق  جرد  اب  تسویپ  گرب  رد  جردنم  تاصخشم  اب  یرتویپماک  یبناج  مزاول  مالقا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روتکاف شیپ 

1101092197000227 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یاه نیشام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاه  نیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   22MK400H لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تفن تکرش  یناگرزاب  رابنا  برد  الاک  لیوحت  الاک -  لیوحت  زا  دعب  زور  هیوست 30  ربتعم -  بسک  هناورپ  اب  یلم  تراک  یپک  ای  یمسر و  زوجم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا روتکاف  شیپ  یراذگراب  تسویپ و  یاهگرب  هدهاشم  هدننک -  نیمات  هدهعب  تریاغم  تروص  رد  تدوع  هنیزه  زیربت - 

دک هقطنم ،  یتفن  یاههدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  هار ) فصن   ) داهج نادیم  هب  هدیسرن  نمهب  نابایخ 22  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5173884717 یتسپ : 

34449021-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34444454-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتینام6063960 هارمهب  رتویپماک  لماک  متسیس  هاگتسد  هحفص 111)6  روتینام  ( روتینام

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

6064011ECG روتینام هحفص 111)لباک  روتینام  ( روتینام

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

6064149in 22 زیاس یرادا  هحفص 111)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

بصن6064332 هارمه  هب  ینیمخ  ماما  گنیروتینام  زکرم  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  تازیهجت  هیهت 
تسویپ لیاف  حرش  هب  یزادنا  هار  و 

هحفص 29) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6064366 حرش  اب  قباطم  روتینام  تیال  هحفص 111)کب  روتینام  ( روتینام

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

هاگورین6064477 گنیروتینام  متسیس  یناسر  هحفص 6)زورب  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

in 22in 22 زیاس   زیاس   LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 152152
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یتعنص6064541 هحفص 47)روتینام  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

هنایار6064655 سیک  هنایار -  هیذغت  عبنم  هنایار -  مر  هنایار -  هحفص 111)وگدنلب  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6064666 هاگتسد  هحفص 111)دیرخ 100  روتینام  ( روتینام

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

گنوسماس6064684  N1550 لدم  LCD 15 in هحفص 111)روتینام روتینام  ( روتینام

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

ددع6064749 کی  - msi modern md 27 1 p هحفص 111)روتیتنام روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6064757 تاصخشم  اب  رتویپماک  هحفص 111)متسیس  روتینام  ( روتینام

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

6064914Asus VP228HE 10 چنیا روتینام 22  هاگتسد و   AOC B2XH 10 چنیا روتینام 24 
هاگتسد

هحفص 111) روتینام  ( روتینام

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

هنایار6064928 هحفص 111)سیک  روتینام  ( روتینام

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

6064960in 22 زیاس  LCD هحفص 111)روتینام روتینام  ( روتینام

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

چنیا6065020 ید 22  یا  لا  روتینام  هاگتسد  دصکی  هحفص 111)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

هحفص 111)رتویپماک6065126 روتینام  ( روتینام

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

6065144in 22 زیاس  LED هحفص 111)روتینام 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  66   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

هیکت6063998 کینورتکلا ) تظافح   ) هتسبرادم یاه  نیبرود  متسیس  یارجا  بصن و  دیرخ و  هژورپ 
.دشاب یم  عوطقم  تمیق  تروصب  دروآرب.تسویپ  دروارب  ساسارب  هاشنامرک  یگیبرلگیب 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هیکت6064004 کینورتکلا ) تظافح   ) هتسبرادم یاه  نیبرود  متسیس  یارجا  بصن و  دیرخ و  هژورپ 
.دشاب یم  عوطقم  تمیق  تروصب  دروآرب  .تسویپ  دروارب  ساسارب  هاشنامرک  کلملا  نواعم 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6064184 متسیس  یارجا  یتعنص و  کرهش  یهاگراک  هیحان  رباعم  ییانشور  قرب و  نیمات 
یتعنص کرهش  هتسبرادم 

هحفص 19) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6064205 هب  یناشن  شتآ  هاگتسیا  راهچ  زیهجت  یناشن و  شتآ  یاه  هاگتسیا  رد  تینما  نیمات 
هتسبرادم

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

مادکره6064398 زا   KDT دنرب KI-B45ST60A و KI-D15ST60F هتسبرادم نیبرود  هاگتسد  رظندم  -1
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  یزکرم  نادنز  برد  ات  لمح  هنیزه  دشاب 2- یم  هاگتسد  هد 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاصخشمو6064932 مالعتسا  هگرب  اب  قباطم  تازیهجتو  تاقلعتم  هیلک  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود 
.تسویپ ینف 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6064737 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکراب بویک  روتکژورپ  پمال  ددع  دیرخ 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001046000442 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  وکراب  رازفا  مرن  اب  اه  پمال  گنر  میظنت  - 

ینف 07132142802 سانشراک 
یدومحم هناماس 09170200543  سانشراک 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  10 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لیوحت  لحم  تسیمازلا  هدش  تساوخرد  یالاک  روتکاف  شیپ  هئارا  دشابیم  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  هیوست 2  تخادرپ و  نامز  تدم  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  .دشاب  یم  سراف  یا  هقطنم  قرب  تکرش  رابنا 

7134696333 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  شبن  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32142703-711  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یپ6064019 وی  یرتاب  ددع  دادعت 29  قیرح  دض  رپمآ  تلو 100  سا 12  یپ  وی  یرتاب  ددع  دادعت 31 
قیرح دض  رپمآ  تلو 28  سا 12 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح

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

داگراساپ6064344 نامرد  تشادهب و  هکبش  رازفا  تخس  رازفا و  مرن  ینابیتشپ  هحفص 19)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کالما6064375 یزیمم  یزاسرهش و  عماج  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 19)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نامزاس6064437 یا  هنایار  هکبش  سوریو  یتنآ  هحفص 19)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ییوجشناد6064457 تنرتنیا  یاهنلاس  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  ینابیتشپ  ینف و  روما  هحفص 19)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هب 10)6064485 هخسن 8  ءاقترا  ناینرپ 10( زاس  یسراف  رازفا  هحفص 19)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

وکراب6064737 بویک  روتکژورپ  پمال  ددع  هحفص 124)دیرخ 10  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

وکراب وکراب بویک   بویک روتکژورپ   روتکژورپ پمال   پمال ددع   ددع   1010 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 153153
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرادا6064869 نویساموتا  رازفا  مرن  متسیس  هحفص 19)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا6065093 ترجاهم  دیدج و  هخسن  هب  یناسرزورب  دشاب  یم  تساوخرد  قباطم  هحفص 19)دکناریا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرادلته6065498 لیابوم  بو و  تحت  رازفا  مرن  هحفص 19)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

نیبرود6064286 بابح  یریوصت POE و  تراظن  هحفص 50)نیبروددیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

6064688، تمرم یاهروحم -  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  تمرم ،  - روحم تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل 
هسیلو لپ  ضیرعت  - روحم تلافسآ  شکور  تمرم و  روحم - تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل 

تراظن نیبرود  یاه  هناماس  بصن  یارب  کرحتم  دبس  اب  لکد  بصن 9  تخاس و   - ناملش

هحفص 14) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یریوصت6065078 تراظن  متسیس  یرادهگن  سیورس و  هحفص 63)ریمعت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناجنز6065340 هاگدورف  یارب  یریوصت  تراظن  هناماس  هحفص 63)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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یلیبدرا ققحم  هاگشناد  یعامتجا  مولع  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 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

6063961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EPSON_EBXO6 لدم روتکژورپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094346000015 زاین :  هرامش 

یلیبدرا ققحم  هاگشناد  یعامتجا  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
ایسب هجیدخ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EPSON هدنزاس عجرم   EBX6 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیب اهب  تخادرپ  - دوش یراذگراب  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  روتکاف  شیپ  - دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  - دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دادادخ یاقآ  سامت 04531506003  هرامش  - دوب دهاوخ  الاک  لیوحت  سپ  زور 

5619913131 یتسپ :  دک  یلیبدرا ،  ققحم  هاگشناد  هاگشناد  نابایخ  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31506003-045  ، 33515980-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33515980-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک ناتسا  شرورپ  شزومآ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6065494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسدرک ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  (benQ MS 550 لدم روتکژورپ  وئدیو  تازیهجت ( دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003270000051 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وکین سراف  ناگنازرف  هدننک  هضرع  عجرم   BENQ یتراجت مان   MS 500 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 25 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ماجنا هطوبرم  سانشراک  دیئات  زا  سپ  الاک  تخادرپ  هنیزه  ددرگ ، یم  تسویپ  لیاف  تروص  هب  یتساوخرد  یالاک  عون  دشاب ، یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 08733160201 تهج  هطوبرم  دحاو  نفلت  هرامش  ، دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  ات  الاک  لاسرا  هنیزه  دریگیم ،

6615763661 یتسپ :  دک  رمحا ،  لاله  بنج  ناتابکا  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33163713-087  ، 33163700-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33160204-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

EPSON_EBXO6EPSON_EBXO6 لدم   لدم روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 154154

(( benQ MS 550benQ MS 550 لدم   لدم روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو تازیهجت ( ( تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 155155
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6063961EPSON_EBXO6 لدم روتکژورپ  هحفص 126)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

6065494(benQ MS 550 لدم روتکژورپ  وئدیو  تازیهجت ( هحفص 126)دیرخ  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتعنص6064541 هحفص 47)روتینام  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6065185ups راد و تومیر  یدالوف  یقرب  یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 59) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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