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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 9

140 1140 1 یدید     55 هبنشود   هبنشود 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   203,020هکس , 000203,020 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   40رالد 1 , 2 1040 1 , 2 تاراما10 تاراما مهرد   112مهرد , 1701 12 , 170

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   198هکس ,450 , 000198 ,450 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   281رالد ,600281 سیئوس600, سیئوس کنارف   447,400447,400کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 125,000هکس , 000125, 000 , اداناک000 اداناک رالد   308رالد , 100308 , ناتسبرع100 ناتسبرع لایر   1لایر 1 1 ,53011 1 ,530

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس ,94هکس 000 , 00094, 000 , وروی000 441وروی , 930441 , ژورن930 ژورن نورک   42نورک ,50042 ,500

رایع رایع   1818 یالط   18یالط ,910 , 00018 ,910 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ505,030505,030دنوپ نپاژ نینی   دصکی   315,320315,320دصکی

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
(( 1313))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 116116))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 9  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 11

( یهگآ دادعت 10  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 34  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 27

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 47

( یهگآ دادعت 10  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 48

( یهگآ دادعت 11  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 54

( یهگآ دادعت 10  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 61

( 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  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 66

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) video wall  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 66

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

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 4  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

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

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

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

( 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 22  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

( 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 2  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

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

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

( یهگآ دادعت 15  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( یهگآ دادعت 6  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

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

( یهگآ دادعت 12  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

( یهگآ دادعت 4  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

( یهگآ دادعت 7  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

( یهگآ دادعت 6  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

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

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

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

( یهگآ دادعت 13  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

 ( مود لوا / تبون  یلومعم (  شور  هب  یا  هلحرم  ود  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093985000972 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش  10/1401  / زا 11  - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nidc.ir :: عبنم تیاغلعبنم زا 21/10/1401   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6084900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوردوخ لقن  لمح و  ناگوان  تیریدم  رازفا  مرن  هناماس  یزادنا  هار  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
000ر000ر730ر25 لایر )  دروآرب (  غلبم 

باسح هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  000ر000ر287ر1 نویلیم ) تفه  داتشه و  تسیود و  درایلیم و  کی    ) نیمضت غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا - رد  جردنم 

هاگیاپ نامتخاس  ناریا -  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف –  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ –  راولب  زاوها –  سردآ –  تاعالطا :  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  سردآ   :: سردآ سردآ
اهدادرارق هرادا  -  A تراپ لوا –  هقبط  یتایلمع – 

061-34146323 هدنورپ  : سانشراک  نفلت  هرامش    :: نفلت :: www.nidc.ir www.setadiran.ir http://sapp.ir/nidc_prنفلت 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

سراپ دیلقا  دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/10/10هرامش خیرات 1401/10/05  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6086062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیلقا ناتسرهش  سراف  ناتسا  رد  دوخ  تیاس  هب  طوبرم  ییانبریز  روما  ییارجا  یاه  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ینیمز  یاهشواک  تازیهجت  تاسیسات و  ورین  یربارت  هار و  بآ   ، هینبا نامتخاس و  یاه  هتشر  رد  یراکنامیپ  هبتر  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تامدخ و 

یتسپدک 1966914731 کالپ 20  یدابآ -  جاک  نابایخ  الدنام -  نوسلن  راولب  نارهت -   :: سردآ سردآ

یلخاد 103  2122044952 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

02122045298 :: سکف :: info@eqlidsteel.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییوردوخ ییوردوخ لقن   لقن وو   لمح   لمح ناگوان   ناگوان تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 11

تیاس تیاس هبهب   طوبرم   طوبرم ییانبریز   ییانبریز روما   روما ییارجا   ییارجا یاه   یاه تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 22
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ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005674000191 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6086111 :: هرازه هرازه :: 1401/10/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجریس  یرادرهش  یزاسرهش  هناماس  رد  تاعالطا  دورو  تاعالطا و  تشادرب  یزیمم ،  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  ناجریس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناجریس یرادرهش  یزاسرهش  هناماس  رد  تاعالطا  دورو  تاعالطا و  تشادرب  یزیمم ،  ماجنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

11:00 تعاس : 1402/01/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

اهدادرارق 034-41325077 دحاو  مود  هقبط  یزکرم  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس   ، 7814757331 یتسپ :  دک  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 15هرامش  - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

IOPTC.IR :: عبنم تعاسات 15عبنم  - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6085361 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/11/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 P/F SIEMENS PLC ملق دیرخ 17  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  41/997/000/000 دروارب غلبم 

لایر نیمضت 2/990/850/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

متشه هقبط  کالپ 188 - دنپس - نابایخ  هب  هدیسرن  ینرق - دبهپس  نابایخ  نارهت -  :: سردآ سردآ

02161630368 :: نفلت :: www.shana.ir 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

یزاسرهش یزاسرهش هناماس   هناماس ردرد   تاعالطا   تاعالطا دورو   دورو وو   تاعالطا   تاعالطا تشادرب   تشادرب یزیمم ،  ،  یزیمم ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 33

SIEMENS PLCSIEMENS PLC  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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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

یرایتخب لاحمراهچ و  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/11/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6085709 :: هرازه هرازه :: 1401/11/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یاه  هاگتسیا  هیلک  حطس  رد  فلتخم  یاهزیاسو  عاونا  رد  ینیبروت  یاهروتنک  نویساربیلاک  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

دهشم یرادرهش  زبس  یاضف  اهکراپ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

rrk.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6086022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زبس  یاضف  یاه  هاچ  یزاسهب  یرتموئدیو و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 14.458.000.000 

هناماس 2001094942000072  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.ir rrk.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

فلتخم فلتخم یاهزیاسو   یاهزیاسو عاونا   عاونا ردرد   ینیبروت   ینیبروت یاهروتنک   یاهروتنک نویساربیلاک   نویساربیلاک ناونع : : ناونع 55

زبس زبس یاضف   یاضف یاه   یاه هاچ   هاچ یزاسهب   یزاسهب وو   یرتموئدیو   یرتموئدیو ناونع : : ناونع 66

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نالیگ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001097000026 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6086010 :: هرازه هرازه :: 1401/10/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عیزوت  قوف  لاقتنا و  یتارباخم  هکبش  تازیهجت و  یرادهگن  ریمعت و  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نالیگ  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

5 هبتر لقادح  تاطابترا  هتسر  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,270,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:30 تعاس : 1402/01/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نالیگ یا  هقطنم  قرب  لیئاکیم -  هارراهچ  ینیمخ -  ماما  نابایخ  تشر -   ، 4137718775 یتسپ :  دک  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تیاس6086062 هب  طوبرم  ییانبریز  روما  ییارجا  یاه  هحفص 5)تایلمع  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قوف قوف وو   لاقتنا   لاقتنا یتارباخم   یتارباخم هکبش   هکبش وو   تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
عیزوت عیزوت

77

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

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

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

2001001551000228 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6085960 :: هرازه هرازه :: 1401/10/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرک  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  رد  لپ  هدرن  ظافح  ریمعت  بصن و  لمح و  هیهت ، هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسا یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  رد  لپ  هدرن  ظافح  ریمعت  بصن و  لمح و  هیهت ، هژورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
نامرک 

30,239,479,624 یلام :  دروآرب 

لایر   1,511,973,981 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1402/01/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  رد  کارا  یرادرهش  یاه  ناتسمارآ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005111000083 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6085981 :: هرازه هرازه :: 1401/10/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کارا  رهش  حطس  رد  یکیفارت  یاه  هدرن  بصن  ارجا و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزکرم  ناتسا  کارا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

کارا  رهش  حطس  رد  یکیفارت  یاه  هدرن  بصن  ارجا و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
13,648,043,123 یلام :  دروآرب 

 654,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   683,000,000 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1401/11/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ود زاف  یتشهب  دیهش  یوک  یگدنزاس  داهج  نابایخ  کارا   ، 3813993998 یتسپ :  دک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یظافحتسا یظافحتسا هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم ردرد   لپلپ   هدرن   هدرن ظافح   ظافح ریمعت   ریمعت وو   بصن   بصن وو   لمح   لمح هیهت ، ، هیهت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 88

رهش رهش حطس   حطس ردرد   یکیفارت   یکیفارت یاه   یاه هدرن   هدرن بصن   بصن وو   ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 99

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناسارخ  :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6084986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوضر ناسارخ  یاهرهش  هب  طبترم  نکاما  اهتیاس و  دنمشوه  تظافح  یا  هرود  سیورس  تامدخ  و  ( PM  ) هناریگشیپ یرادهگن و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 20/091/925/000  غلبم 

لایر نیمضت 1/004/600/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir-www.abfakhorasan.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنزاش یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

164-401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

arpc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6085056 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهنامیپ یقوقح و  دحاو  کالپ 68  یبرغ  نابات  نابایخ  دامادریم  زا  رت  الاب  رصعیلو  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنمشوه دنمشوه تظافح   تظافح یایا   هرود   هرود سیورس   سیورس تامدخ   تامدخ وو   ( ( PMPM  ) ) هناریگشیپ هناریگشیپ وو   یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1010

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 109 ھحفص 10 
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سراف ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001033000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6086007 :: هرازه هرازه :: 1401/10/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد دیلقا  ولیس  دابآزوریف و  رابنا  دابآ ،  تلود  رابنا  تشدورم  ناتسرهش  نامتخاس  رد  عقاو  ناتسا  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس 1401 

سراف  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
دابآزوریف و رابنا  دابآ ،  تلود  رابنا  تشدورم  ناتسرهش  نامتخاس  رد  عقاو  ناتسا  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لاس 1401 رد  دیلقا  ولیس 

لایر   1,250,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/01/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

سراف هلغ  لک  هرادا  هیظفاح -  هارراهچ  زاریش -   ، 7145654676 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ششوپ ششوپ تحت   تحت یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 109 ھحفص 11 
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شیک سیدرپ   :: 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   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6084502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  هناماس  یزکرم  چیئوس  رورس و  کر و  ییاجباج  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095360000035 زاین :  هرامش 

شیک سیدرپ  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

شیک هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیدج ناکم  رد  یریوصت  تراظن  هناماس  یزکرم  چیئوس  رورس و  ییاجباج  تهج  کر  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مالعتسا زا  لبق  لحم  زا  دیدزاب  امتح  یرفظم .  یاقآ  سامت 09347687010 

1417633644 یتسپ :  دک  کالپ 276 ،  راولب -  امنیس  بنج  رذآ -  نابایخ 16  عطاقت  زرواشک -  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88963953-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88964130-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6084575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ورپ اناد  (ITSM  ) تاعالطا یروانف  تامدخ  تیریدم  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000358 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  سراپ  نایار  باسح  هدنزاس  عجرم  یا  هقلح  ییاوقم 1  هبعج   CRM نایرتشم اب  طابترا  تیریدم  ناونع  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

سراپ نایار  باسح 
هتسب 1 دادعت : 

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

ءاضماو و رهم  همان  دهعترد  هدش  دیق  کرادم  هیلکو  جرد  اهتمیق  تسویپ  ، کرادم  ربارب  یتساوخرد  یالاکو  هدوب  هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب 

3818385354 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  لپ  بنج  هر ) ) ینیمخ ماما  نادیم  - کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33402159-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس یزکرم   یزکرم چیئوس   چیئوس وو   رورس   رورس وو   کرکر   ییاجباج   ییاجباج وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

ورپ ورپ اناد   اناد (( ITSMITSM  ) ) تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف تامدخ   تامدخ تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 109 ھحفص 12 
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ترایز جح 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 08 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6084612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010064000062 زاین :  هرامش 

ترایز جح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1457814566 یتسپ :  دک  ترایز ،  جح و  نامزاس  یکدور  شبن  یدازآ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64512235-021  ، 64511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66582130-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ناونع : : ناونع 1515

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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یلم هعسوت  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6084695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(ITSM  ) تاعالطا یروانف  تامدخ  تیریدم  هناماس  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005236000014 زاین :  هرامش 

یلم هعسوت  قودنص  هدننک :  رازگرب 
اناد هدننک  هضرع  عجرم  مشق  زادرپ  اناد  هدنزاس  عجرم  ینوفلس  شکور  اب  یکیتسالپ  باق   CD عون اناد  تاعالطا  یروانف  تامدخ  تیریدم  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

مشق زادرپ 
هتسب 1 دادعت : 

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

.دشابیم تسویپ  لیاف  رد  زاین  دروم  یلصا  تازج  هدوب و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تیاعر  تسویپ  لیاف  دراوم  یمامت 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئرا 
.تسا لاطبا  هلزنم  هب  تسویپ  لیاف  قوف و  دراوم  زا  کی  ره  تیاعر  مدع 

1517655911 یتسپ :  دک  هرامش 25 ،  متفه -  نابایخ  شبن  یدناگ -  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42855000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88640439-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ITSMITSM  ) ) تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف تامدخ   تامدخ تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 1616

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6084880 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دکناریا  .تسویپ  لیاف  قباطم  تنیوپ  سسکا  سلریاو و  مالقا  نیمأت  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004782 زاین :  هرامش 

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

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

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

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

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

زاریش سراف ،  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنسیال سنسیال رازفا   رازفا مرن   مرن تراک   تراک تنیوپ -  -  تنیوپ سسکا   سسکا وو   سلریاو   سلریاو مالقا   مالقا نیمأت   نیمأت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 109 ھحفص 15 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/24apq6bx5g7sv?user=37505&ntc=6084880
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6084880?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ییایرد عیانص  هعسوت  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6085220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  قبط  درکلمع  یبایزرا  درکلمع و  یانبم  رب  یزیر  هجدوب  هدش و  مامت  یاهب  هنیزه  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001026000010 زاین :  هرامش 

ییایرد عیانص  هعسوت  قودنص  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هتفرگ  سامت  یدومحم  یاقآ  یلخاد 133  هرامش 88528872  اب  یلیمکت  تاعالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1576855415 یتسپ :  دک  هرامش 150 ،  ینیسح - یادتبا خ  یتخت - م  یتشهب - خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88766600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88177072-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط درکلمع   درکلمع یبایزرا   یبایزرا وو   درکلمع   درکلمع یانبم   یانبم ربرب   یزیر   یزیر هجدوب   هجدوب وو   هدش   هدش مامت   مامت یاهب   یاهب هنیزه   هنیزه رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 1818

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

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

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

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

6085850 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: زا تسا  ترابع  یلصا  یالاک  هدوب و  هباشم  هدش  جرد  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاسکی تیگیتروف -  لاوریاف  نیالنآ  سنسیال 

FC-10-F100F-950-02-12 دک :
تسویپ هماندهعت  اب  قباطم 

1101096683000618 زاین :  هرامش 
متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

رتویپماکارف هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   SOPHOS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  باق   DVD عون سوفوس  لاوریاف  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
زاوها رتویپماکارف  هدننک  هضرع  عجرم  زاوها 

هتسب 2 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

: لماش یلصا  یالاک  هدوب و  هباشم  هدش  جرد  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هلاسکی تیگیتروف -  لاوریاف  نیالنآ  سنسیال 

FC-10-F100F-950-02-12 دک :
(IPS/IDS-Applicattion Control-Web Filtering-Antispam Service-Advanced Malware Protection and 24*7 Forticare)

تسویپ هماندهعت  اب  قباطم 

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

31311031-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوفوس سوفوس لاوریاف   لاوریاف سنسیال   سنسیال رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا یرهش  بالضاف  با و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6085852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شزومآ یزادنا و  هار  بصن و  اب  هارمه  تسویپ  قبط  (NGN) دیدج لسن  هکبش  تحت  چیئوس  تفاس  نفلت  زکرم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001434000460 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لتایک هدننک  هضرع  عجرم  لتایک  یتراجت  مان   KSS200 لدم یتارباخم  چیئوس  تفاس  هدنیآ NGN/IMS و  لسن  یتارباخم  هکبش  تازیهجت  تس  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یفیک لرتنک  زا  سپ  هامود  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناهفصا ،  ناتسا  یافبآ  تکرش  رباج ، نابایخ  ینیلک ، خیش  نابایخ  جیوادرم ، زاریش ، هزاورد  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8168936556

36693409-031  ، 36680030-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36689586-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتراظن6084516 نیبرود  ددع  ناوخ و 14 کالپ  نیبرود  ددع  هحفص 48)دیرخ 8  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

شزومآ شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن اباب   هارمه   هارمه تسویپ   تسویپ قبط   قبط (( NGNNGN)) دیدج دیدج لسن   لسن هکبش   هکبش تحت   تحت چیئوس   چیئوس تفاس   تفاس نفلت   نفلت زکرم   زکرم ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کارا قرب  یورین  عیزوت   :: 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   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6084929 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامتخاس و یئزج  دراوم  میمرت  ، یزلف غارچ  هیاپ  نویسنادنوف  یشک  هچیهام  ، قرب عیزوت  یاهولبات  ینیچریز  میمرت  ثادحا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسد رد  دیلک  همین  تروصب  کارا  قرب  تیریدم  هریغ 

1101093816000031 زاین :  هرامش 
کارا قرب  یورین  عیزوت  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

1401/10/11 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  مالعتسا  دانسا  طیارش  قبط  تسیاب  یم  تادنتسم  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819838476 یتسپ :  دک  کارا ،  ناتسرهش  قرب   یورین  عیزوت  تیریدم  یتعنصرهش  لپ  بنج  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33130700-086  ، 33139400-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33139147-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RKP-1401159266-KM/G08 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6085158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنمیز تاعطق  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 6714799519 یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک   :: سردآ سردآ

6-083314976 :: نفلت :: www.kore.irنفلت تیاسبو تیاسبو

31497596-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو ینامتخاس   ینامتخاس یئزج   یئزج دراوم   دراوم میمرت   میمرت ،، یزلف یزلف غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ نویسنادنوف   نویسنادنوف یشک   یشک هچیهام   هچیهام ،، قرب قرب عیزوت   عیزوت یاهولبات   یاهولبات ینیچریز   ینیچریز میمرت   میمرت وو   ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع
هریغ هریغ

2 12 1

سنمیز سنمیز تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 2222
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ناجنز هاگشناد   :: 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 09 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6085512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هناخروتوم ددع   10  ) تسویپ لیاف  طیارش  قبط  هناخروتوم  یزاسدنمشوه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003798000059 زاین :  هرامش 

ناجنز هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دادرارق 10 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوب دهاوخ  دادرارق  بلاق  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دروم  اه 10  هناخروتوم  دادعت 

.دامن لصاح  سامت  یمیدق ) یاقآ   ) هرامش 33052321 اب  زاین  تروص  رد 

4537138791 یتسپ :  دک  ناجنز ،  هاگشناد  هاگشناد -  راولب  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33052558-024  ، 33052309-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32283252-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناخروتوم هناخروتوم یزاسدنمشوه   یزاسدنمشوه ناونع : : ناونع 2323
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6085594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دیئامن هعجارم  تسویپ  یاه  لیاف  هب  مالعتسا  طیارش  یتساوخرد و  یالاک  زا  عالطا  تهج  تسا ، هباشم  یباختنا  دک   : ) تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002353 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دیشمج تخت  ناروآ  الاک  لین  یدیلوت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   BAKER SDA PILOT یتراجت مان   PILOT لدم یکیلوردیه  جنسراشف  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  یمیشورتپ  زاگ و  تفن و  عیانص  دربراک   SDA/SDEP panel-Baker CAC panel لدم میظنت  لباق  کیتامونپ  کیلوردیه  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 
اواثراب هزاس  تعنص  ایرآ  هدننک 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دیئامن هعجارم  تسویپ  یاه  لیاف  هب  مالعتسا  طیارش  یتساوخرد و  یالاک  زا  عالطا  تهج  تسا ، هباشم  یباختنا  دک   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177687-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میظنت میظنت لباق   لباق کیتامونپ   کیتامونپ کیلوردیه   کیلوردیه لرتنک   لرتنک ولبات   ولبات یکیلوردیه - - یکیلوردیه جنسراشف   جنسراشف ناونع : : ناونع 2424
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6085604 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رکرمتم نزاخم  نویساموتا  هکبش  نفلت و  یلخاد و  طابترا  یزادنا  هار  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002994 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک بصن و  تامدخ  اب  هارمه  رکرمتم  نزاخم  نویساموتا  هکبش  نفلت و  یلخاد و  طابترا  یزادنا  هار  هژورپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37689380-0773  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6085637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رکرمتم رکرمتم نزاخم   نزاخم نویساموتا   نویساموتا هکبش   هکبش وو   نفلت   نفلت وو   یلخاد   یلخاد طابترا   طابترا یزادنا   یزادنا هار   هار هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2525

راشف راشف روسنس   روسنس  - - هیذغت هیذغت عبنم   عبنم -- یکیرتکلا یکیرتکلا جنس   جنس شاعترا   شاعترا  - - رسویدسنارت رسویدسنارت -- یطخ یطخ رتمویسناتپ   رتمویسناتپ لانگیس   لانگیس رگشزادرپ   رگشزادرپ ناونع : : ناونع 2626
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vibration monitoring تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هعلاطم  تسویپ  دشاب ،  یم  هباشم  دکناریا 

1101092625000698 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 

یتعنص نویساموتا  یناگرزاب و  هدننک  هضرع  عجرم   SIGNAL CONDITIONER یتراجت مان   MUK 350-4 لدم یطخ  رتمویسناتپ  لانگیس  رگشزادرپ  الاک :  مان 
نایدیشر

ددع 2 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   VIBROMETER هدنزاس عجرم  شزرل  روسنس  لانگیس  هدننک  تیوقت   ABA160 Casing رسویدسنارت الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   VIBROMETER هدنزاس عجرم  شزرل  روسنس  لانگیس  هدننک  تیوقت   AB11113 رسویدسنارت الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   VIBROMETER هدنزاس عجرم  لدم 225-000-202-144  یکیرتکلا  جنس  شاعترا  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   VIBROMETER هدنزاس عجرم  لرتنک  ولبات  دربراک   RPS 6U لدم هعطق  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   VIBROMETER هدنزاس عجرم   CP104 لدم راشف  روسنس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   VIBROMETER هدنزاس عجرم  لدم 001-000-450-204-012-000-402-111  یکیرتکلا  جنس  شاعترا  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

vibration monitoring :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هعلاطم  تسویپ  دشاب ،  یم  هباشم  دکناریا 

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

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

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6085652 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنمیز یاه  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092134000897 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سنمیز یاه  لوژام  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
No 22 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  ملقره  تهج  دک  ناریاو  یلام  ینفداهنشیپ ،  هیارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ( AVL  ) تفن تکرش  زاجم  ناگدننکدیلوت  تسیلرد  تسیاب  یم  هدنزاس  -2

.دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  دیرخ  تیولوا  - 3

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

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

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنمیز سنمیز یاه   یاه لوژام   لوژام 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 109 ھحفص 24 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/lssmq8jvklep4?user=37505&ntc=6085652
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6085652?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

6085782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Amot تخوس ریش  ینیارکا -  تاسیسأت  تخوس  متسیس  هب  طوبرم   Controller 8412 تخوسریش یلرتنک  سکاب  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001164 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت و .دشاب  یم  تخادرپ  لباق  ندوب  سیورس  رد  هتفه  ود  حیحص و  درکلمع  نتشاد  تیاس و  رد  ینادیم  تست  زا  دعب  اهدرب  ریمعت  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یرورض  لحم  رد  ریمعت  تبث  زا  لبق  بویعم  زیهجت  دیدزاب  ودش  دهاوخ  ماجنا  زیربت  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  داتس  رد  روکذم  زیهجت  لوحت 

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

31444746-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  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 12 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6085889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  هناماس.تسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط  وردوخ  گنیکراپ  دنمشوه  تیریدم  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001265000115 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
قرش کینورتکلا  رنه  هدننک  هضرع  عجرم  شیره  یتراجت  مان   Harish لدم گنیکراپ  دنمشوه  کیفارت  لرتنک  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هباشم  هناماس.تسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط  وردوخ  گنیکراپ  دنمشوه  تیریدم  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8917363163 یتسپ :  دک  یقودص ،  دیهش  ..ا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7230006-035  ، 37218082-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37218474-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

AmotAmot  تخوس تخوس ریش   ریش ینیارکا -  -  ینیارکا تاسیسأت   تاسیسأت تخوس   تخوس متسیس   متسیس هبهب   طوبرم   طوبرم   Controller 8412Controller 8412 تخوسریش   تخوسریش یلرتنک   یلرتنک سکاب   سکاب ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 2828

وردوخ وردوخ گنیکراپ   گنیکراپ دنمشوه   دنمشوه تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2929
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6086028 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

"ESD & FGS CONTROL SYSTEM"HONEYWELL تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092134000898 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
"ESD & FGS CONTROL SYSTEM"HONEYWELL - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
No 2 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

""ESD & FGS CONTROL SYSTEM"HONEYWELLESD & FGS CONTROL SYSTEM"HONEYWELL ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رذکشا هبعش  یعامتجا  نیمات   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6085152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا دوجوم  یتسویپ  کرادم  رد  زاین  دوم  سانجا  هیلک 

دشاب یناریا  الاک 
1101091771000002 زاین :  هرامش 

رذکشا هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   GE هدنزاس عجرم   BR-3400055 لدم قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  یکدی  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

هوک زیر  نیهب 
تس 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
قودص رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8941613664 یتسپ :  دک  رذکشا ،  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  ماما -  نابایخ  رذکشا -  قودص ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32726090-03  ، 32722155-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32723979-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  3434   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 3131
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ناگزمره ناتسا  زاگ  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 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6084500 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشمو  تسیل  قبط  سلریاوویدار )  شیدو  سلریاو  ویدار  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092421000300 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هسراپ کینورتکلا  هظحل  للملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   EurAsia Tek یتراجت مان   SD-120SMC لدم یا  هراوهام  یتارباخم  متسیس  شید  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسیاب ناگدنشورف  دشاب  یم  تسویپ  مرف  دیرخ  یانبمو  هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دکناریازاو  دشاب  یم  تسویپ  تاصخشمو  تسیل  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم در  یلامداهنشیپ  تروصنیا  ریغرد  دنیامنزاین  تسویپ  ار  یداهنشیپ  یالاک  هدش  رکذ  کرادم  ینف  تاصخشم 

7915996489 یتسپ :  دک  ناتسا ،  زاگ  نامتخاس  - هاگشناد نابایخ  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32197316-076  ، 33675568-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32194097-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-1891-14011254 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6084506 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  لدبم  یرونربیف - لیتگیپ  یرونربیف - دروکچپ  هکبش - کر  سکاب  تنوم - کر  یرونربیف  لنپ  چپ  هکبش - چیئوس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هکبش تازیهجت  رتویپماک و  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سلریاوویدار سلریاوویدار شیدو   شیدو سلریاو   سلریاو ویدار   ویدار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

یرون یرون ربیف   ربیف لدبم   لدبم یرونربیف - - یرونربیف لیتگیپ   لیتگیپ یرونربیف - - یرونربیف دروکچپ   دروکچپ هکبش - - هکبش کرکر   سکاب   سکاب تنوم - - تنوم کرکر   یرونربیف   یرونربیف لنپ   لنپ چپچپ   هکبش - - هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 3333
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ks.tci.ir :: عبنم :: 1401/10/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6084514 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم تازیهجت  بصن  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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6084521 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.هدش تسویپ  تساوخرد  قبط   INFINET دنرب سلریاو  ییویدار  کنیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201097847000007 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 
.هدش تسویپ  تساوخرد  قبط  تاقلعتم  طبار و  لباک   / لدبم ویدار /  نتنآ  هارمه  هب   INFINET دنرب سلریاو  ییویدار  کنیل  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  33 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

07731312253 .تسیمازلا ینف  ندومن  تسویپ.ددرگ  یراددوخ  تمیق  هئارا  زا  دشابیم  دک  ناریا  تهج  اضاقت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7518993651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   - هیولسع ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1312224-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن ناونع : : ناونع 3434

سلریاو سلریاو ییویدار   ییویدار کنیل   کنیل ناونع : : ناونع 3535
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6084564 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تنیالک  هاگتسد   5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000402 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اوآمیس هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   SIMTEC یتراجت مان   G 700 لدم هنایار  هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا ضبق  رودص  ینف و  دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ   22163922: ینفدحاو  22166413 یعفار یاقآ  : یلام سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  لمح  هنیزه  / یمازلا روتکاف  شیپ  تامدخ / / یتناراگ

دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

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

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

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تنیالک   تنیالک هاگتسد   هاگتسد   55 ناونع : : ناونع 3636
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نامرک ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6084643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتنیا دناب  یانهپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091055000137 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب یم  تکرش  هب  زاجم   fcp زوجم یاراد  یاه  تکرش  اهنت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب یم  تکرش  هب  زاجم  دننک  یم  نیمات  تخاسریز  تکرش  زا  میقتسم  ار  دوخ  دناب  یانهپ  هک  ییاهتکرش  اهنت 

7616913555 یتسپ :  دک  یزکرم ،  رتفد   - یکشزپ مولع  هاگشناد  سیدرپ  غاب  تفه  راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31325734-034  ، 31325545-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31325605-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6084683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ساسارب دیاب  الاک.دشابیم  هباشم  اهدک  ناریا   . Full Licencese-1Gbps-2ft دناب 24 -  RACOM-RAY3 ویوورکیام کنیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ هیهت  یتسویپ  کرادم  رد  مالعتسا  مرف 

1101000060000571 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ریوک داپ  یک  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   UNICOM یتراجت مان   CAT6 لدم یرتم  هنایار  هکبش  لباک  الاک :  مان 
رتم 305 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
روشک رادیاپ  تاطابترا  نارون  هدننک  هضرع  عجرم   RACOM یتراجت مان   Ray3-24 لدم  Mbps 1000 سناکرف  GHz 24 ویوورکام لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

RACOM هدنزاس عجرم  کچ  هدنزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسیرورض مالعتسا  مرف  لاسرا  اضما و  رهم  لیمکت و  ددرگ  هیهت  یتسویپ  کرادم  رد  مالعتسا  مرف  ساسارب  دیاب  الاک.دشابیم  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09153058716-05138599661 هرامش  ههام . تخادرپ 3 

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  لباقم  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38023051-051  ، 38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ویوورکام ویوورکام لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس ویدار   ویدار هنایار -  -  هنایار هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 3838
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سراف ناتسا  یرتسگداد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6084697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یباختنا یاهدک  ناریا  ههامکی -  هیوست  .تسویپ  تاصخشم  قباطم  رورس - ارت  دراه 3  سالپ poe و  وکسیس 2960  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب 9364627467 یمن  قیقد 
1101003106000156 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

هداد سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   CISCO CHINA هدنزاس عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C2960-24PC-L لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
شواک

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

اکیئار تراجت  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   SEAGATE یتراجت مان   TB 3 تیفرظ  STAC3000201 لدم کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
داگراساپ رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - هدنشورف هدهع  هب  رهشتداعس  داگراساپ  یرتسگداد  لیوحت  .تسویپ  تاصخشم  قباطم  رورس - ارت  دراه 3  سالپ poe و  وکسیس 2960  چوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ 9364627467 هعلاطم  تسویپ  لیاف  امتح  دشاب  یمن  قیقد  یباختنا  یاهدک  ناریا  ههامکی -  هیوست 

7137673548 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  لک  یرتسگداد  ءادهش - نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32220470-071  ، 32220369-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220369-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کسید کسید دراه   دراه وکسیس -  -  وکسیس چوس   چوس ناونع : : ناونع 3939
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لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6084771 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد  part number : WS-C2960-12pc- l) 1 وکسیس  ( چیئوس  . 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع  part number : RCKMNT-19-CMPCT=new,Retail Box) 1 چیئوس (  تنوم  کر  . 2

1101001440000148 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

مج راشفا  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکسیس  یتراجت  مان   CATALYST C2960S-24ST-S هنایار هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک  هنایار  دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   CS-1216A لدم تروپ  هدزناش  تنوم  کر   KVM چیئوس الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتنراگ - دشاب ون  لانیجروا و  یلاسرا  یالاک  - تسا یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  تبث  - هدنشورف اب  لمح  هیارک  - دابآ سراپ  هاگدورف  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هلاسکی لقادح  ربتعم 

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

5618181476 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  هاگدورف  نامداد  دیهش  هارگرزب   14 رتمولیک لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31457000-045  ، 31458000-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31455000-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

part number : RCKMNT- 19-part number : RCKMNT- 19- چیئوس (  (  چیئوس تنوم   تنوم کرکر   . . 22 هاگتسد   هاگتسد   part number : WS-C2960 - 12pc-  l)  1part number : WS-C2960 - 12pc-  l)  1 وکسیس   ( ( وکسیس چیئوس   چیئوس . . 11 ناونع : : ناونع
ددع ددع   CMPCT=new,Retail Box)  1CMPCT=new,Retail Box)  1

4040
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ینامیلس دیهش  کینیلک  ید   :: 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   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6084835 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدمحم 09196973910 اب  سامت  موزل  تروص  رد  یراک -  هتفه  کی  هیوست  یمسر -  روتکاف  هئارا  ناگیار - لحم  هب  الاک  لمح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093384000097 زاین :  هرامش 
ینامیلس دیهش  کینیلک  ید  هدننک :  رازگرب 

نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم   WS-C3560-24PS-E لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1848717331 یتسپ :  دک  ینامیلس ،  دیهش  کینیلک  ید  نیسح  ماما  یرتم  زادعب 35  مالسا  ناادف  یاهتنا  یررهش  نارهت  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55909242-021  ، 55900011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55900764-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا کرمگ   :: 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   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6084905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشمدک  ناریا  دشاب  یم  تسویپ  لیافد  ادعتو  تاصخشم  اب  قباطم  راکروتسدو  الاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003004000250 زاین :  هرامش 

ناریا کرمگ  هدننک :  رازگرب 
دابانس رتسگ  هیتآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   CELLA یتراجت مان   BWXUR لدم بآ  دض  راشف  چوس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  داتو  لیوحت  زا  سپ  هامکی  تخادرپ  - 2

1594733119 یتسپ :  دک  ناریا ،  کرمگ  داتس  نامتخاس  رصان - هچوک  بنج  رصعیلو - نادیم  زا  رتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82992064-021  ، 82991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88912286-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 4141

بآبآ دضدض   راشف   راشف چوس   چوس ناونع : : ناونع 4242

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

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

زا 109 ھحفص 35 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rg2qrrjprpfs4?user=37505&ntc=6084835
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6084835?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nvwssq2qvyczc?user=37505&ntc=6084905
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6084905?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا یزکرم  نهآ  گنس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

bpms.icioc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6084982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

9132554680 یقفاب یحاتف  یداه  1401100414011010 راشف فالتخا  چوسولف  1100523 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
03531454474 یقفاب یعناق  نسح  1401100414011011 فیدر هیال 5 چنپ  هلول  ) پیاپوین یاه  هلول  سرپ  هاگتسددیرخ  1010818

9132554680 یقفاب یحاتف  یداه  RTD)1401100414011010) امد روسنس  دیرخ  1100547
9132554680 یقفاب یحاتف  یداه  1401100414011010 هظفاح تراک  تلو و   3/6 مویتیل یرطاب  1100548

:: 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

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

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6085092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  مزال  یاهزوجم  هئارا  تسویپ  یصوصخ  طیارش  هب  هجوت  اب  هکبش -  یریذپ  ذوفن  نومزا  یتینما و  یبایزرا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001326000051 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/11/29 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ./ دامرف لصاح  سامت  یدام  یاقآ  هرامش 09163524465  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 159 ،  قودنص  - یزکرم نامتخاس  - ینیمخ ماما  یردنب  عمتجم  - ینیمخ ماما  ردنب  - ناتسزوخ رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6357173691

52282104-061  ، 52282110-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52282101-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( - ( - RTDRTD)) امد امد روسنس   روسنس دیرخ   دیرخ فیدر -  -  فیدر 55 هیال   هیال چنپ   چنپ هلول   هلول )) پیاپوین پیاپوین یاه   یاه هلول   هلول سرپ   سرپ هاگتسددیرخ   هاگتسددیرخ راشف   - - راشف فالتخا   فالتخا چوسولف   چوسولف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
هظفاح هظفاح تراک   تراک وو   تلو   تلو   3/63/6 مویتیل مویتیل یرطاب   یرطاب

4343

تسا تسا یمازلا   یمازلا مزال   مزال یاهزوجم   یاهزوجم هئارا   هئارا تسویپ   تسویپ یصوصخ   یصوصخ طیارش   طیارش هبهب   هجوت   هجوت اباب   هکبش -  -  هکبش یریذپ   یریذپ ذوفن   ذوفن نومزا   نومزا وو   یتینما   یتینما یبایزرا   یبایزرا ناونع : : ناونع 4444
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6085232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  حطس  رد  ناتسرهش  تارادا  اب  لک  هرادا  یزگرم  نامتخاس  نایم  رادیاپ  نما و  تاطابترا  یرارقرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( هطقن 14)

1101003492000010 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  لیاف  رد  هکبش  طباوض  طیارش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هلاسکی  ینابیتشپ 

ددرگ تسویپ  داهنشیپ  زیلانآ 

 : یتسپ دک  تراجت ،  ندعم و  ، تعنص نامزاس  تفن  تکرش  یوربور  هر ) ) ینیمخ ماما  نادهاز خ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9813796619

33231095-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232672-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسچولب ناتسچولب وو   ناتسیس   ناتسیس ناتسا   ناتسا حطس   حطس ردرد   ناتسرهش   ناتسرهش تارادا   تارادا اباب   لکلک   هرادا   هرادا یزگرم   یزگرم نامتخاس   نامتخاس نایم   نایم رادیاپ   رادیاپ وو   نما   نما تاطابترا   تاطابترا یرارقرب   یرارقرب ناونع : : ناونع
(( هطقن هطقن 1414))

4545
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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   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6085318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هظحالم  تسویپ  افطل  نراقتم  تروصب  تیباگم  دناب 100  یانهپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001120000072 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نراقتم نراقتم تروصب   تروصب تیباگم   تیباگم   100100 دناب   دناب یانهپ   یانهپ ناونع : : ناونع 4646
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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 09 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6085403 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لانیجروا  دنارگل 51754   utp هس cat-6 دروک چپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لانیجروا  دنارگل 51772   utp کی cat-6 دروک چپ 
لانیجروا  76561 دنارگل utp تروپ کت  کیراب  هکبش  زیرپ 

1101099226000048 زاین :  هرامش 
نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تآرم نایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   N11A.U1F030OK دک  Nexans-Cat6A لدم  m 3 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/11 زاین :  خیرات 
تآرم نایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   N11G.P1B010OK دک  Nexans-Cat6 لدم  m 1 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

زورما یروآ  نف  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   3M هدنزاس عجرم   VOL-FPUK-1K لدم هکبش  تروپ  کت  یتارباخم  زیرپ  الاک :  مان 
ددع 43 دادعت : 

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

لانیجروا  ربمان 51754  تراپ  اب  دنارگل   utp یرتم هس  cat-6 دروک چپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لانیجروا  ربمان 51772  تراپ  اب  دنارگل   utp یرتم کی  cat-6 دروک چپ 

لانیجروا ربمان 76561  تراپ  دنارگل  utp تروپ کت  کیراب  هکبش  زیرپ 

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ کتکت   کیراب   کیراب هکبش   هکبش زیرپ   زیرپ دروک - - دروک چپچپ   ناونع : : ناونع 4747
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ییاجر دیهش  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6085429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ گرب  حرش 4  هب  زاین  دروم  مالقا  .هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004096000026 زاین :  هرامش 

ییاجر دیهش  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هناماس یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ماهر  رتسگ  هداد  دنمشوه  یاه  هناماس  یروآ  نف  هدنزاس  عجرم   S 6390-55 لدم  in 55 زیاس  LED رگشیامن الاک :  مان 

ماهر رتسگ  هداد  دنمشوه  یاه 
ددع 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  تخادرپ  لباق  یراک  هام  کی  لقادح  تدم  هب  هطوبرم  رظان  دات  لیوحت و  زا  سپ  مالقا  .دشاب  یمن  دوجوم  تخادرپ  شیپ  ناکما   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هناماس  رد  لماک  تاصخشم  اب  هدش  روهمم  روتکاف  شیپ  لاسرا 

 : یتسپ دک  ناگزمره ،  ناتسا  ردانب  لک  هرادا  یزکرم  نامتخاس  ییاجر -  دیهش  یردنب  عمتجم  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7917183797

33514001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3354048-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  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 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

6085451 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LEDLED  رگشیامن رگشیامن ناونع : : ناونع 4848

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4949
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هکبش تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004796 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زیراک هدیا  نف و  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   C7978A لدم اتید  هنایار  جیرتراک  الاک :  مان 

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

زیراک هدیا  نف و  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   Q2078A لدم اتید  هنایار  جیرتراک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نف و هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   Q6Q67A لدم  TB 30 تیفرظ هنایار   LTO-8 لانرتنیا ویارد  پیت  الاک :  مان 

زیراک هدیا 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
یدابآ یلع  دیجم  هدننک  هضرع  عجرم   SUMSUNG یتراجت مان   GB 250 تیفرظ  EVO 870 لدم هنایار   SSD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   N9X91A لدم  TB 1/6 تیفرظ  SAS رورس  SSD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 
هنایار مشیربا  هداج  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهاوخن هداد  یرثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  امتح  یلام  ینف و  داهنشیپ  / دشاب تسویپ  لیاف  رد  هدشرکذ  طیارشو  حرش  قبط  اقیقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش

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

32309175-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6085571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101097576000262 زاین :  هرامش 
مشش هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

رون یزام  هدننک  هضرع  عجرم   ST171GPR دک  W 40 چیوس اب  تراتسا  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

31318072-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

6085649 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدودحم ) ریمخردنب هگنلردنب - ریسم  رد  یبوچ ) یزلف و  یاهکریت  تاقلعتم ( ییاوه و  یرون  ربیف  یروآ  عمج  یزاسهب  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( راغلپ

1101001022002096 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسیا 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادرارق دقع  اب  سامت 09176935256- هرامش   :: 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

33330834-076  ، 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

تنرتنیا تنرتنیا هکبش   هکبش یتیریدم   یتیریدم چیوس   چیوس ناونع : : ناونع 5050

(( یبوچ یبوچ وو   یزلف   یزلف یاهکریت   یاهکریت تاقلعتم ( ( تاقلعتم وو   ییاوه   ییاوه یرون   یرون ربیف   ربیف یروآ   یروآ عمج   عمج یزاسهب   یزاسهب تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 5151
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یلامش ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ks.tci.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6085712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IP تاقلعتم اب  ویدار  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

شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  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 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

6085736 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس - روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004797 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ارتآ هکبش  رصع  ناروانف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3850-24S-S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

رکتبم هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   Cisco یتراجت مان   WS-C2960X-24PS-L لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
موس جوم  تاطابترا 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

سیرتام هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  سیرتام  هدنزاس  عجرم   MSI یتراجت مان   PRO MP242 لدم  in 24 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهاوخن هداد  یرثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  امتح  یلام  ینف و  داهنشیپ  / دشاب تسویپ  لیاف  رد  هدشرکذ  طیارشو  حرش  قبط  اقیقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش

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

32309175-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

IPIP تاقلعتم   تاقلعتم اباب   ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 5252

چیئوس چیئوس -- روتینام روتینام ناونع : : ناونع 5353
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ناتسرل ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6085839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل ساسارب  یتسیاب  یلام  داهنشیپ  یانبمو  الاک  ملق  ناونع 3 تحت  تسویپ  تسیل  ساسارب  یا  هراوهام  لیابوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب تسویپ  ینف  تاصخشمو 

1101091378000331 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   THURAYA یتراجت مان   SG 2520 لدم نیبرود  دارفنیا و  ثوتولب و  تیلباق  اب  یا  هراوهام  هارمه  نفلت  الاک :  مان 
ایسآ نفلت  تاطابترا  تکرش 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33208074-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هراوهام   هراوهام لیابوم   لیابوم ناونع : : ناونع 5454
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ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6085846 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  رازفا  تخس  دیرخ  دیدجت  هباشم –  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001452000145 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناراهم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   D-Link یتراجت مان   DKVM-8E لدم هکبش   KVM چیئوس الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناهفصا هاگدورف  رد  ناگیار  لیوحت 

03133996000 سامت :  هرامش 

 : یتسپ دک  ناهفصا ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  ناهفصا  یتشهب  دیهش  هاگدورف  یناتسدرا  دیهش  نابوتا  هلال  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8164178831

35275050-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35275062-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم رازفا   رازفا تخس   تخس دیرخ   دیرخ دیدجت   دیدجت هباشم  –   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 5555
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6085902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب تروص 1/1  هبو  گرزب  هقبط  یرطاب 4  هبعج  تعاس و  رپمآ  تلو 42  یرطاب 12  ددع  هارمه 16  هب   10KVA تیفرظ هب   UPS تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - POWER TEACH کرام

1101090049003661 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هناورپ کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  وکیپا  یتراجت  مان   AP-UPS-10048P لدم  KVA 10 ناوت هنایار  هکبش   UPS الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

کرام زتره  ای 60  یجورخ 50  زتره و  تن 70  یدورو 40  سناکرف  تلو و  ات 240  یجورخ 208  ات 286 و  ژاتلواب 120  یسونیس  لکش  یدورو   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلگریم 02146624222 یاقآ  سانشراک  تسا  هام  هس  تخادرپ  هوحن  تسا  هباشت  تهج  دک  ناریا  قرش -  نژیو  ناوت  کت 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624280-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یریوصت6084502 تراظن  هناماس  یزکرم  چیئوس  رورس و  کر و  ییاجباج  هحفص 11)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6084859 قاتا  رد  رلرتنک  یاهمتسیسسسکا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 54) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

سنسیال6084880 رازفا  مرن  تراک  تنیوپ -  سسکا  سلریاو و  مالقا  نیمأت  هحفص 11)هیهت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رکرمتم6085604 نزاخم  نویساموتا  هکبش  نفلت و  یلخاد و  طابترا  یزادنا  هار  هحفص 18)هژورپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6085637 - هیذغت عبنم  - یکیرتکلا جنس  شاعترا   - رسویدسنارت - یطخ رتمویسناتپ  لانگیس  رگشزادرپ 
راشف روسنس 

هحفص 18) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

جومروخ6085743 زکرم  زاین  لرتنک  سسکا  متسیس  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 54) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

هنایار هنایار هکبش   هکبش   UPSUPS ناونع : : ناونع 5656

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

مج6085763 زکرم  زاین  لرتنک  سسکا  متسیس  بصن  یاهمتسیسدیرخ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 54) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

سوفوس6085850 لاوریاف  سنسیال  رازفا  مرن  هحفص 11)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بصن و6085852 اب  هارمه  تسویپ  قبط  (NGN) دیدج لسن  هکبش  تحت  چیئوس  تفاس  نفلت  زکرم 
شزومآ یزادنا و  هار 

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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

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

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

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

6084667 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نآ قبط  یلام  ینف و  یاهداهنشیپ  هظحالم و  تسویپ  یاه  لیاف  هیلک  تسا / هباشم  دک  ناریا  /Video Wall Screen دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  / ددرگ تسویپ 

1101097224000224 زاین :  هرامش 
مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

متفه ریوصت  ناراک  هبارف  هدننک  هضرع  عجرم  لاشرام  یتراجت  مان   FULL HD لدم  in 40 زیاس یراوید  هیاپ  اب  هارمه  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7539131111 یتسپ :  دک  قاتا 118 ،  تیریدم  نامتخاس  مود  هاگشیالاپ  زاف 2 و 3  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31313000-077  ، 31313509-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325440-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراوید یراوید هیاپ   هیاپ اباب   هارمه   هارمه روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 5757

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 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

6085063 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یضراوع نارهت ) مق -  هار  دازآ  یادتبا   ) طخرب امن  کیفارت  ولبات  یربراک  رغت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001398000262 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یتسویپ  کرادم  اب  قباطم  تمدخ  تاصخشم  عون و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 219-203  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

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

طخرب طخرب امن   امن کیفارت   کیفارت ولبات   ولبات یربراک   یربراک رغت   رغت ناونع : : ناونع 5858

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6084516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتراظن نیبرود  ددع  ناوخ و 14 کالپ  نیبرود  ددع  دیرخ 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095753000008 زاین :  هرامش 

روباشین ناتسرهش  یزکرم  شخب  هکرابم  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

ددع  22 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

روباشین یوضر ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

** زاین دروم  تازیهجت  تسیل  تسویپ  رد  یتراظن +  نیبرود  ددع  ناوخ و 14 کالپ  نیبرود  ددع  دیرخ 8   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  لحم  زا  دیدزاب  .ددرگ  یراذگراب  داتس  تیاس  رد  روتکاف  شیپ  امازلا  تسویپ ,  لیاف  زاین  دروم  مالقا  قبط 

9335113511 یتسپ :  دک  هکرابم ،  یاتسور  دنویر  ناتسهد  یزکرم  شخب  روباشین  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43328987-051  ، 42257918-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42257918-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6084707 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نمکرتردنب الق -  قآ  روحم  یزاس  نمیا  تهج  مئالع  ولبات و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000209 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نمکرت رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916694764 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  یرادا -  تیاس  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32422572-017  ، 32248724-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32248723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتراظن یتراظن نیبرود   نیبرود ددع   ددع 1414 وو   ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود ددع   ددع   88 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959

نمکرتردنب نمکرتردنب القالق -  -  قآقآ   روحم   روحم یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج مئالع   مئالع وو   ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6060

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

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

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

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

6085070 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رونلگ هدنزاس  عجرم  لو  نیم  ویارد  اب   CREE پیچ اب   W 80 ناوت  M هراتس حرط  ینابایخ   LED غارچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092943000012 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  گنسزیرهک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رونلگ هدنزاس  عجرم   W 80 ناوت  M هراتس حرط  ینابایخ   LED غارچ الاک :  مان 

هلعش 80 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

دابآ فجن  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رونلگ هدنزاس  عجرم  لو  نیم  ویارد  اب   CREE پیچ اب   W 80 ناوت  M هراتس حرط  ینابایخ   LED غارچ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8586154981 یتسپ :  دک  تجحلادجسم ،  یوربور  مشش  یوک  رصع  یلو  نابایخ  گنسزیرهک  دابآ ،  فجن  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42323434-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42324420-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6085075 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هداج  یمومع  لقن  لمح و  تراظن  لرتنک  حرط  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001221000254 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد.ددرگ  یراذگراب  متسیس  رد  اضما  رهم و  لیمکت و  زا  سپ  دانسا  هیلک  هدوب و  یتسویپ  لیاف  رد  طیارش.دشاب  یم  هباشم  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  باستحا 

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن  لمح و  لک  هرادا  مثیم  لپ  هب  هدیسرن  رجفلاو 2  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5719877164

33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رونلگ رونلگ هدنزاس   هدنزاس عجرم   عجرم لولو   نیم   نیم ویارد   ویارد اباب     CREECREE  پیچ پیچ اباب     WW  8080 ناوت   ناوت   MM  هراتس هراتس حرط   حرط ینابایخ   ینابایخ   LEDLED  غارچ غارچ ناونع : : ناونع 6161

یایا هداج   هداج یمومع   یمومع لقن   لقن وو   لمح   لمح تراظن   تراظن لرتنک   لرتنک حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6262

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

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

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

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

6085122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قبط  دابا  یفص  یاتسور  لحمرد  لیوحت  یرایهد  مرآ  اب  هدش  هتشون  رباعم  یراذگمان  هفرطود  ولبات  تخاس  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101096410000004 زاین :  هرامش 
هواس ناتسرهش  یزکرم  شخب  دابا  یفص  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 120 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
هواز رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم راک  دات  لیوحت و  زا  سپ  روتکاف  تخادرپ  هدنشورف  اب  هیارک  دابا  یفص  رد  لیوحت  دشاب و  یتسویپ  تاصخشم  قبط  دیاب  اهولبات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخد 15 05153726002

9549153735 یتسپ :  دک  دابا ،  یفص  یاتسور  هیئافص -  ناتسهد  یزکرم  شخب  هواز -  ناتسرهش  هواز ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52292068-051  ، 53773232-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53773232-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6085357 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرایهد یرایهد مرآ   مرآ اباب   هدش   هدش هتشون   هتشون رباعم   رباعم یراذگمان   یراذگمان هفرطود   هفرطود ولبات   ولبات تخاس   تخاس هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6363

شرب شرب گنس   گنس یراکشوج -  -  یراکشوج دورتکلا   دورتکلا یایا -  -  هتمرس   هتمرس چیپ   چیپ درگ -  -  درگ رسرس   چیپ   چیپ یکیتسالپ -  -  یکیتسالپ کالپلور   کالپلور دیفس -  -  دیفس تاتسا   تاتسا لینیو   لینیو کیتسالپ   کیتسالپ مین   مین گنر   گنر ناونع : : ناونع
دیفس دیفس درس   درس کیلرکا   کیلرکا یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر یتسد -  -  یتسد گنر   گنر کتلغ   کتلغ نهآ -  -  نهآ

6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.ددرگ رداص  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب  روتکاف  شیپ  امتح  هباشم  یاهدک  ناریا  تلع  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . هام یرابتعا 3  تخادرپ  شیپ 

یزردوگ 09123138548 یاقآ  تسیمازلا  یگنهامه 
1101096102001352 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
جرک رحس  گنر  عیانص  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم  رحس  گنر  یتراجت  مان   kg 12 یکیتسالپ یطوق  گنر 971  دک  دیفس  تاتسا  لینیو  کیتسالپ  مین  گنر  الاک :  مان 

یطوق 33 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

روشک  TEMPO INSAAT MALZEMELERI PAZARLAMA TIC.LTD هدنزاس عجرم  لدم 391740000011   mm 50 رطق یکیتسالپ  کالپلور  الاک :  مان 
سراپ وزوک  ینارمع  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس 

ددع 100 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

سراپ انام  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   MDF تاحفص لاصتا   3x8 mm درگ رس  چیپ  الاک :  مان 
ددع 10,000 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   CEA هدنزاس عجرم   NKLP 48 380 400 415 V WS 402 لدم شوج  هطقن  هاگتسد  رد  یراکشوج  تهج  دربراک  یسم  دورتکلا  الاک :  مان 

لاسبآ
ددع 100 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
اتکی عناص  یراذگ  هیامرس  هدننک  هضرع  عجرم   ANHUI HERRMAN هدنزاس عجرم   BGD220/4 لدم یتسد  گنر  کتلغ  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

یتراجت مان   mm 0/8 هوزر  mm 3/2 هوزر لوط   mm 4/5 لک لوط   mm 2/2 رطق یدالوف  تخت  تاسیسات  دربراک   DIN7982 یا هتمرس  چیپ  الاک :  مان 
مج تراجت  سلطا  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DIAMOND

ددع 50 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

نایزاین هلادابع  هدننک  هضرع  عجرم   ESAB یتراجت مان  یمرگولیک  هتسب   mm 2/5 زیاس  KSD یراکشوج دورتکلا  الاک :  مان 
مرگولیک 30 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
ایرآ ماهم  هعسوت  ایاپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   C8034 لدم  180x3x22/23 mm زیاس نهآ  شرب  گنس  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

نایچمامح یفطصم  هدننک  هضرع  عجرم   kg 15 یزلف نلاگ  گنر 111  دک  دیفس  درس  کیلرکا  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
نلاگ 33 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
ناریح هدازگیب  نارهم  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  نتراک   MT12 لدم  16x100 mm زیاس یسم  یراکشوج  دورتکلا  الاک :  مان 

مرگولیک 5 دادعت : 
1401/10/15 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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6085523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  مالعتسا  تسویپ  تاصخشمو  کرادم  دانسا  ساسا  رب  تنرتنیا  ناربراک  تیریدم  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000359 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   DOURAN ARIO T M یتراجت مان  ما  یت  ویرآ  لدم  یموب  هکبش  دنمشوه  کیفارت  تیریدم  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف تسیابیم  هک  دشابیم  تسویپ  لیاف  یصوصخ  طیارشو  ینف  تاصخشم  کرادم ،  ربارب  یتساوخرد  یالاکو  هدوب  هباشم  هدش  باختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  ردو  ءاضماو  رهم  نآرد  جردنم  تامازلاو  مالعتسا  هماندهعت  جرد و  تمیق  لیمکت ،  هدنهد  داهنشیپ  طسوت  روکذم  لیاف  ءاهب  مالعتسا 

3818385354 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  لپ  بنج  هر ) ) ینیمخ ماما  نادیم  - کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33402103-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6085853 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا  .تسویپ  کرادم  طیارش  تاصخشم و  قبط  ینتب  راوید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002354 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زاوها تیسراف   cm 16 تماخض  297x290 cm داعبا ینتب  هتخاس  شیپ  راوید  الاک :  مان 

ددع 90 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم تخادرپ  شیپ  نودب  یرابتعا و  تروصب  تخادرپ  .تسا  یمازلا  سکف  سامت و  هرامش  هارمه  هب  روتکاف  شیپ  ینف و  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سکف 06132249806  06132252449 سامت : نفلت.دشاب 

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177687-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   مالعتسا   مالعتسا تسویپ   تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو کرادم   کرادم دانسا   دانسا ساسا   ساسا ربرب   تنرتنیا   تنرتنیا ناربراک   ناربراک تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565

.تسا .تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا زازا   .تسویپ   .تسویپ کرادم   کرادم طیارش   طیارش وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ینتب   ینتب راوید   راوید ناونع : : ناونع 6666

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

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

زا 109 ھحفص 53 
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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 18 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6086038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ار دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  هعجارم و  تسویپ  هب  افطلدشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  لگ ) رتلیس  ید  نک   ) اضاقت 0130360 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ  هوحن  دامن / لاسرا  ازجم 

1101093985007796 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یناخلق رفعج  هدننک  هضرع  عجرم   RETRACTABLE SAFETY CONE یتراجت مان   cm 70 عافترا  N/M لدم یکیتسالپ  ینمیا  طورخم  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

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

گربرسرد ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  هعجارم و  تسویپ  هب  افطل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  لگ )  رتلیس  ید  نک  اضاقت 0130360 (  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ  تروصب  تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش 

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

34144876-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

طخرب6085063 امن  کیفارت  ولبات  یربراک  هحفص 47)رغت  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکیتسالپ یکیتسالپ ینمیا   ینمیا طورخم   طورخم ناونع : : ناونع 6767

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

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

زا 109 ھحفص 54 
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نانمس ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6084749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ 02333342323 هگرب  طیارش  قبط  ( ......و رواک   ، بصن  ، سنج  ) یدالوف پآ  لور  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003173000019 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   3x3 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

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

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ 02333342323 هگرب  طیارش  قبط  ( ......و رواک   ، بصن  ، سنج  ) یدالوف پآ  لور  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3513987336 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  رویرهش  هدفه  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33342323-023  ، 33326756-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347267-023 :: 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

راسمرگ ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6084859 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ( لیاف  تاصخشم  حرش  هب  رورس  قاتا  رد  رلرتنک  سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090351000004 زاین :  هرامش 

راسمرگ ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
شیاپ ازنه  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   2D-ACC لدم لرتنک  سسکا  اب  هارمه  زیمت  قاتا  رد  ود  کالرتنیا  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

راسمرگ رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 02334241780 09122317309 نفلت  ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ( لیاف  تاصخشم  حرش  هب  رورس  قاتا  رد  رلرتنک  سسکا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3581774168 یتسپ :  دک  تارباخم ،  نامتخاس  یوربور  یحالف -  دیهش  نابایخ  راسمرگ -  راسمرگ ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34225270-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34240990-023 :: 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

یدالوف یدالوف پآپآ   لور   لور بصن   بصن ناونع : : ناونع 6868

رورس رورس قاتا   قاتا ردرد   رلرتنک   رلرتنک سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 6969

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

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

زا 109 ھحفص 55 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6085080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا یرافح  یلم  تکرش  تیروکس  هشیشو  یا  هشیش  کیتاموتا  ، یقرب هرکرک  یاه  برد  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985007792 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34144828-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ناریا یرافح   یرافح یلم   یلم تکرش   تکرش تیروکس   تیروکس هشیشو   هشیشو یایا   هشیش   هشیش کیتاموتا   کیتاموتا ،، یقرب یقرب هرکرک   هرکرک یاه   یاه برد   برد یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 7070

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

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

زا 109 ھحفص 56 
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یبرغ ناجیابرذآ  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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 17 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6085433 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه  دشابیم .  دوجوم  تسویپ  رد  رظن  دروم  یالاک  حرش  تسا .  هدش  هدافتسا  هباشم  دکزا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم

1101001197000085 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

هولج افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   ABLOY یتراجت مان   DC240 لدم برد  یکیناکم  دنب  مارآ  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
هولج افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   ABLOY یتراجت مان   DC335 لدم برد  یکیناکم  دنب  مارآ  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه  دشابیم .  دوجوم  تسویپ  رد  رظن  دروم  یالاک  حرش  تسا .  هدش  هدافتسا  هباشم  دکزا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715789874 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  رامع  شبن خ  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33452950-044  ، 33450580-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33455951-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

برد برد یکیناکم   یکیناکم دنب   دنب مارآ   مارآ ناونع : : ناونع 7171
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ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  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 15 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6085486 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا برد  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005691000176 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یموب  هدننک  نیماتاب  دیرخ  تیولواودیامن  مادقا  تسویپ  تسیل  قبط  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6165813343 یتسپ :  دک  زاوها ،  یللملا  نیب  هاگدورف  نارادساپ  راولب  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34434514-061  ، 34434606-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434606-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هاگشناد  یکیزیف  تظافح  تسارح 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 16 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6085686 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

برد کج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097741000014 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  یکیزیف  تظافح  تسارح و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اراتسآ تراجت  هلالس  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 215  تالآ  قاری  دنب  مارآ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09381798453 سامت :  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417943859 یتسپ :  دک  مجنپ ،  هقبط  کالپ 20 -  رذآ -  نابایخ 16  بالقنا -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61113436-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61113436-021 :: 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

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 7272

برد برد کجکج   ناونع : : ناونع 7373
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تخاسریز تاطابترا  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   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6085743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جومروخ زکرم  زاین  لرتنک  سسکا  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002105 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شیاپ ازنه  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   2D-ACC لدم لرتنک  سسکا  اب  هارمه  زیمت  قاتا  رد  ود  کالرتنیا  متسیس  الاک :  مان 

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

یتشد رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد هدومن و  اضما و  رهم و  لیمکت ، ار  یاهتسویپ  هیلک  افطل  جومروخ ،  زکرم  زاین  لرتنک  سسکا  متسیس  تاصخشم  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت  یرادا  نامز  رد  هرامش 07733442140  هب  یولع  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  تهح  .دامن  یراذگ  راب  هناماس 

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

33453206-077  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  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   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6085763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مج زکرم  زاین  لرتنک  سسکا  متسیس  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002104 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

شیاپ ازنه  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   2D-ACC لدم لرتنک  سسکا  اب  هارمه  زیمت  قاتا  رد  ود  کالرتنیا  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

راب هناماس  رد  هدومن و  اضما و  رهم و  لیمکت ، ار  یاهتسویپ  هیلک  افطل  مج ،  زکرم  زاین  لرتنک  سسکا  متسیس  تاصخشم  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت  یرادا  نامز  رد  هرامش 07733442140  هب  یولع  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  تهح  .دامن  یراذگ 

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

33453206-077  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جومروخ جومروخ زکرم   زکرم زاین   زاین لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7474

مجمج زکرم   زکرم زاین   زاین لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7575
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حتفم دیهش  قرب  یورین  دیلوت  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 09 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6085858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حتفم دیهش  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  یرادا  نامتخاس   UPVC یاههرجنپ برد و  بصن  لمح و  نیمأت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001490000080 زاین :  هرامش 

حتفم دیهش  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ ،  دک  کالپ 30 -  ربونص -  یرتم  نابایخ 12  نابآ -  نادیم 13  هب  هدیسرن  هیمطاف -  راولب  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6519955985

38202650-081  ، 32541450-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32541459-081 :: 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

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6086127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حتفم حتفم دیهش   دیهش قرب   قرب یورین   یورین دیلوت   دیلوت تکرش   تکرش یرادا   یرادا نامتخاس   نامتخاس   UPVCUPVC  یاههرجنپ یاههرجنپ وو   برد   برد بصن   بصن وو   لمح   لمح نیمأت ، ، نیمأت ناونع : : ناونع 7676

روتوم روتوم وو   یموینیمولآ   یموینیمولآ رواک   رواک وو   لیر   لیر هعومجم   هعومجم ساسا -  -  یپیپ   ویوی   هاگتسد   هاگتسد هیذغت   هیذغت دربراک   دربراک هدش   هدش ژاتنوم   ژاتنوم درب   درب دنب -  -  دنب هار   هار یازجا   یازجا وو   تاعطق   تاعطق ملق   ملق   66 ناونع : : ناونع
رتمولوگاوک رتمولوگاوک هاگتسد   هاگتسد یمشچ   یمشچ روسنس   روسنس لاتیجید -  -  لاتیجید هدنریگ   هدنریگ روتالودم   روتالودم هاگتسد   هاگتسد سکاب -  -  سکاب لرتنک   لرتنک وو   یکیرتکلا   یکیرتکلا

7777
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دنب هار  یازجا  تاعطق و  ملق   6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092273000537 زاین :  هرامش 

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  ARIO یتراجت مان  کیتاموتا  برد  ندرک  تسب  زاب و  دربراک  رگنه  یمشچ و  سکاب و  لرتنک  یکیرتکلا و  روتوم  یموینیمولآ و  رواک  لیر و  هعومجم  الاک :  مان 

یدابآ فجن  یمظاک  دیمح  هدننک  هضرع 
تس 4 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
زیرآ یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  متسیس  زیرآ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   B400-600 لدم  V 24 روتوم اب  یکیناکمورتکلا  ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 

متسیس
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
کینورتکلا وسرپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SMK-2000AL سا یپ  وی  هاگتسد  هیذغت  دربراک  هدش  ژاتنوم  درب  الاک :  مان 

تس 5 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

یداهج ریما  یرگسم و  اضردمحم  یلع و  هدننک  هضرع  عجرم   DENAY یتراجت مان   STB319 لدم  DVB-T لاتیجید هدنریگ  روتالودم  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هدنیآ یکشزپ  ضبن  هدننک  هضرع  عجرم   IL یتراجت مان   ACL ELITE لدم رتمولوگاوک  هاگتسد  یمشچ  روسنس  الاک :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

یاه یروآون  هدننک  هضرع  عجرم  کیژلب  هدنزاس  روشک   DAIKIN یتراجت مان  عوبطم  هیوهت  متسیس  دربراک   DCS601A52 لدم راد  میس  لرتنک  تومیر  الاک :  مان 
نالچ ین  یروانف  یتعنص و 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیارا تمیق  تسویپ  تاصخشم  قباطم  هعلاطم و  تقدب  هدش  تسویپ  مالعتسا  طیارش  تاصخشم و  مرف  دشاب  - یم  هباشم  یباختنا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  ددرگ - یم  دودرم  داهنشیپ  یلام ،  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  .ددرگ 

7556154864 یتسپ :  دک  مج ،  هاگشیالاپ  مج  رهشوب  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36264098-071  ، 31682978-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36264098-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

وردوخ6085889 گنیکراپ  دنمشوه  تیریدم  هحفص 18)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم
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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   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6084466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاتسورزکرم ناتسرامیب و4 یصصخت  کینیلک  نامتخاس  تهج  یبناج  مزاولو  هتسبرادم  نیبرودددع  بصنو 30 هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030426000120 زاین :  هرامش 

برغنالیگ ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

نامتخاس 5 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

برغنالیگ رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک  نیمات  هدهعبراک  مزاول  نینچمهو  تسویپ ) مرف  قبط  ) یبناج مزاولواه  هاگتسد  یمامت  یزادنا  هار  بصنو  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم ههام  یزادنا 2 هارو  بصنزا  سپ  هجو  تخادرپ 

دشابیم ناتسرهش  یموب  ناگدننک  نیماتاب  تیولوا 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-1858-14011451 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6084494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبناج یبناج مزاولو   مزاولو هتسبرادم   هتسبرادم نیبرودددع   نیبرودددع 3030 بصنو   بصنو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7878

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979
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یلامش ناسارخ  ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6084761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا کفنیال  ءزجو  تسویپ  یصاصتخا  یمومع و  طیارش  ینف و  تاصخشم  قباطم  هکبش  تحت  نبیرود  هاگتسد  دادعت 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  دات  زاین و  دروم 

1101004104000005 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تن اسر  هداد  شزادرپ  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  سیسکا  یتراجت  مان   M لدم  IP هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ءزج هک  تسویپ  یصاصتخا  یمومع و  طیارش  ینف و  تاصخشم  قباطم  هکبش  تحت  نبیرود  هاگتسد  دادعت 5  دک ،  ناریا  هباشت  هب  تیانع  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دات  زاین و  دروم  دنشاب ،  یم  مالعتسا  کفنیال 

9413873338 یتسپ :  دک  دادرخ ،  هار 15  راهچ  یسودرف و  نادیم  نیب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32261761-058  ، 32243110-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32243110-058 :: 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

مالعتسا مالعتسا کفنیال   کفنیال ءزجو   ءزجو تسویپ   تسویپ یصاصتخا   یصاصتخا وو   یمومع   یمومع طیارش   طیارش وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم هکبش   هکبش تحت   تحت نبیرود   نبیرود هاگتسد   هاگتسد   55 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   دات   دات وو   زاین   زاین دروم   دروم

8080
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ینیمخ ماما  ترضح  راثآ  رشن  هسسوم   :: 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   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6085538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش یراذگ  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  الاک  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005004000025 زاین :  هرامش 

( هرس سدق   ) ینیمخ ماما  ترضح  راثآرشن  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  یتیرویکس  پاک  یتراجت  مان   CM37VI-15 لدم یتعنص  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1977663613 یتسپ :  دک  کالپ 59 ،  ایک - ینسح  هچوک  رسای - نابایخ  رنهاب -  نابایخ  نارواین -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22280977-021  ، 22290191-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22294527-021 :: 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

تخاسریز تاطابترا  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   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6085774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جومروخ یرون  ربیف  هنایاپ  یریوصت  تراظن  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002103 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  یتکا  یتراجت  مان   ACM-7411 لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

یتشد رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اضما و رهم و  لیمکت ، ار  یاهتسویپ  هیلک  افطل  مج ،  زکرم  زاین  دروم  یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  تاصخشم  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت  یرادا  نامز  رد  هرامش 07733442140  هب  یولع  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  تهح  .دامن  یراذگ  راب  هناماس  رد  هدومن و 

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

33453206-077  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8181

جومروخ جومروخ یرون   یرون ربیف   ربیف هنایاپ   هنایاپ یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6085801 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مج یرون  ربیف  هنایاپ  یریوصت  تراظن  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002102 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  یتکا  یتراجت  مان   ACM-7411 لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

اضما و رهم و  لیمکت ، ار  یاهتسویپ  هیلک  افطل  مج ،  زکرم  زاین  دروم  یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  تاصخشم  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت  یرادا  نامز  رد  هرامش 07733442140  هب  یولع  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  تهح  .دامن  یراذگ  راب  هناماس  رد  هدومن و 

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

33453206-077  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش ینیمخ  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6085851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قبط  هکبش  تازیهجت  نیبرود و  یزادنا  هار  بصن و  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093298000264 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهش  ینیمخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8413616183 یتسپ :  دک  رهش ،  ینیمخ  یزکرم  یرادرهش  سدق - نادیم  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33646101-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33646106-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مجمج یرون   یرون ربیف   ربیف هنایاپ   هنایاپ یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 8383

.تسویپ .تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت وو   نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هنیزه   هنیزه ناونع : : ناونع 8484

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 " ) " ) 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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سوواکدبنگ ناتسرهش  یزکرم  شخب  یقلیاوراچ  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6086086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهلیافربارب  یقلی  اوراچ  یرایهد  یتراظن  متسیس  یارجاودیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099811000001 زاین :  هرامش 

سوواکدبنگ ناتسرهش  یزکرم  شخب  یقلیاوراچ  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   NVR لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

سوواک دبنگ  ناتسلگ ،  لیوحت :  لحم 

شیپ.ددرگ تیاعرو  هعلاطم  تقدب  تسویپ  لیاف  تاحیضوت.تسویپ  لیافربارب  یلصا  تساوخرد  تسا  هدش  تبث  هباشمدکاب  شرافس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینارهم یاقآ  09111769214 سامت هرامش.ددرگ  همیمض  " امتحروتکاف

4976151967 یتسپ :  دک  یقلیاوراچ  ، یاتسور  دبنگ  سوواک ،  دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33270411-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33270411-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتراظن6084516 نیبرود  ددع  ناوخ و 14 کالپ  نیبرود  ددع  هحفص 48)دیرخ 8  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یا6085075 هداج  یمومع  لقن  لمح و  تراظن  لرتنک  حرط  هحفص 48)یارجا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرایهد6086086 یتراظن  متسیس  هحفص 61)یارجاودیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

یراوید6084667 هیاپ  اب  هارمه  هحفص 47)روتینام  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

یرایهد یرایهد یتراظن   یتراظن متسیس   متسیس یارجاودیرخ   یارجاودیرخ ناونع : : ناونع 8585

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 " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس6084859 قاتا  رد  رلرتنک  یاهمتسیسسسکا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 54) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

سنسیال6084880 رازفا  مرن  تراک  تنیوپ -  سسکا  سلریاو و  مالقا  نیمأت  هحفص 11)هیهت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

جومروخ6085743 زکرم  زاین  لرتنک  سسکا  متسیس  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 54) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

مج6085763 زکرم  زاین  لرتنک  سسکا  متسیس  بصن  یاهمتسیسدیرخ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 54) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتراظن6084516 نیبرود  ددع  ناوخ و 14 کالپ  نیبرود  ددع  هحفص 48)دیرخ 8  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " 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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یزاسرهش نکسم و  هار ، تاقیقحت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6084682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هدنشورف  اب  الاک  لاسرا.تسویپ  لیاف  تاصخشم  قباطم  قیرح  هلوس  یتاسیسات  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003045000241 زاین :  هرامش 

یزاسرهش نکسم و  هار   تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
مج جیناس  لیتسا  هلول  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  لوط   in 2 رطق  S 40 هدر نزن  گنز  یدالوف  هلول  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.لاسرا زا  سپ  یراک  زور  هیوست.دشاب 15  قبطنم  دنرب  الاک و  عون  لماش  تسویپ  لیاف  رد  ینف  تاصخشم  هیلک  هجوت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1463917151 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  سدق و  کرهش  نیب   - یرون هلا  لضف  خیش  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88255942-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88259971-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راسناوخ هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6085233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زین هدنهد و  ماجنا  تکرش  یناشن و  شتآ  همانتنامض  درادناتسا ul و  یاراد  قیرح  دض  گنر  اب   UPS رورس و قاتا  یشاقن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . نآ زا  سپ  ارجا و  نیح  رد  راک  تیفیک  نیمضت 

1101092322000003 زاین :  هرامش 
راسناوخ هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
عبرم رتم  85 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
راسناوخ رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8791615831 یتسپ :  دک  ینایرد ،  هچوک  ماما - نابایخ  راسناوخ ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57772773-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57773200-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نزن نزن گنز   گنز یدالوف   یدالوف هلول   هلول ناونع : : ناونع 8686

قیرح قیرح دضدض   گنر   گنر اباب     UPSUPS وو   رورس   رورس قاتا   قاتا یشاقن   یشاقن ناونع : : ناونع 8787
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6085359 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یا هدند   ) یناشن شتآ  موف  پمپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  الاک  دک 

.دامن هعجارم  مالعتسا  دانسا  هب 
1101092544002351 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زربلا قیرح  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  قیرح  ایمیک  هدنزاس  عجرم   KW 35/6 ناوت  KFP-600 لدم یناشن  شتآ  موف  پمپ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگیم یقلت  رادیرخ  طورش  همه  شریذپ  هلزنم  هب  مالعتسا  رد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ددرگ دیق  الاک  لیوحت  نامز  تدم 

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177681-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یایا هدند   هدند  ) ) یناشن یناشن شتآ   شتآ موف   موف پمپ   پمپ ناونع : : ناونع 8888

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

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

زا 109 ھحفص 69 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/k4hsft4at3yxe?user=37505&ntc=6085359
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6085359?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

جنپ هقطنم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6085800 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاموزلم اب  هیلوا  یاهکمک  فیک  ددع  یمرگ و 7  ولیک   2 زاگ )  ردوپ  ییوردوخ (  یناشن  شتآ  لوسپک  ددع  دیرخ 7  شرافس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ لیاف  رد  کناب  یمالعا  طیارش  اب  قباطم 

1101094858000108 زاین :  هرامش 
جنپ هقطنم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

یدیلوت ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 2 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-2 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
دنزام ناراب  یناشن  شتآ  لوسپک 

ردنلیس 1 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طیارش اب  قباطم  تاموزلم  اب  هیلوا  یاهکمک  فیک  ددع  یمرگ و 7  ولیک   2 زاگ )  ردوپ  ییوردوخ (  یناشن  شتآ  لوسپک  ددع  دیرخ 7  شرافس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ لیاف  رد  کناب  یمالعا 

1595813551 یتسپ :  دک  کالپ 486 ،  نارهت  گرزب  لته  یوربور  یرهطم  نابایخ  یادتبا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35918052-021  ، 88544573-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88542630-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نزن6084682 گنز  یدالوف  هحفص 7)هلول  قیرح  ( قیرح

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

قیرح6085152 افطا  مالعا و  متسیس  یکدی  تاعطق  هحفص 26)هعومجم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6085233 دض  گنر  اب   UPS رورس و قاتا  هحفص 7)یشاقن  قیرح  ( قیرح

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

6085359( یا هدند   ) یناشن شتآ  موف  هحفص 7)پمپ  قیرح  ( قیرح

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

ددع6085800 یمرگ و 7  ولیک   2 زاگ )  ردوپ  ییوردوخ (  یناشن  شتآ  لوسپک  ددع  دیرخ 7  شرافس 
یتسویپ لیاف  رد  کناب  یمالعا  طیارش  اب  قباطم  تاموزلم  اب  هیلوا  یاهکمک  فیک 

هحفص 7) قیرح  ( قیرح

قباطم قباطم تاموزلم   تاموزلم اباب   هیلوا   هیلوا یاهکمک   یاهکمک فیک   فیک ددع   ددع وو  77   یمرگ   یمرگ ولیک   ولیک   22 زاگ )  )  زاگ ردوپ   ردوپ ییوردوخ (  (  ییوردوخ یناشن   یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک ددع   ددع دیرخ  77   دیرخ شرافس   شرافس ناونع : : ناونع
یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف ردرد   کناب   کناب یمالعا   یمالعا طیارش   طیارش اباب  

8989
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نامرک ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091055000191 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6086099 :: هرازه هرازه :: 1401/10/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینیلک رد  یزادنا  هار  بصن و  تهج  تاقلعتم  ریاس  دنتسا و  یکوب  باث ،  روتکتد  ود  اب  یفقس  نوتس  لاتیجید  یژولویدار  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تثعب 1 

نامرک  ناتسا  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
روپ  یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  یمومع  تامدخ  روما  ماجنا  روظنم  هب  یناسنا  یورین  نیمات  یراذگاو  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

25,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,250,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
18:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرامش 1 نامتخاس  یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیدرپ  غاب  تفه  نابوتا  یادتبا  نامرک   ، 7616913555 یتسپ :  دک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنتسا و6086099 یکوب  باث ،  روتکتد  ود  اب  یفقس  نوتس  لاتیجید  یژولویدار  هاگتسد  کی  دیرخ 
یمومع تامدخ  روما  ماجنا  روظنم  هب  یناسنا  یورین  نیمات  یراذگاو  تاقلعتم -  ریاس 

هحفص 71) روتکتد  ( روتکتد

(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نیمات نیمات یراذگاو   یراذگاو تاقلعتم -  -  تاقلعتم ریاس   ریاس وو   دنتسا   دنتسا یکوب   یکوب باث ،  ،  باث روتکتد   روتکتد ودود   اباب   یفقس   یفقس نوتس   نوتس لاتیجید   لاتیجید یژولویدار   یژولویدار هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یمومع یمومع تامدخ   تامدخ روما   روما ماجنا   ماجنا روظنم   روظنم هبهب   یناسنا   یناسنا یورین   یورین

9090
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ناریا ییاضف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6084767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HXR-NX100 ینوس یرادرب  ملیف  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004068000265 زاین :  هرامش 

ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یقلاخ نسحدمحم  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   HXR-NX200 4K لدم لاتیجید  یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - هدننک نیمات  فذح  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  یراذگراب -  تسویپ  هب  روتکاف  شیپ  - ربتعم یتناراگ  یاراد  الاک  تسین -  لوبق  لباق  نیزگیاج  لدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک زور  یدقن 10  هیوست  - تمیق هئارا  هب  زاجم  جرک  نارهت و  ناگدننک  نیمات  طقف  - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه 

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

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HXR-NX100HXR-NX100 ینوس   ینوس یرادرب   یرادرب ملیف   ملیف نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9191
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تفریج یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: 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   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6085397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشزوما تنواعم  تهج  تسویپ  لیاف  قبط  روتکژورپ  وئدیو  سنارفنک و  وئدیو  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093703000067 زاین :  هرامش 

تفریج یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزوما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
EPSON هدنزاس عجرم   x6 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

هدنزاس عجرم  نایناریا  اردص  نیون  یاهیروآ  نف  نارگ  لیلحت  هاگیاپ  هدننک  هضرع  عجرم   TENVEO یتراجت مان   VA3000E لدم سنارفنک  وئدیو  نیبرود  الاک :  مان 
نایناریا اردص  نیون  یاهیروآ  نف  نارگ  لیلحت  هاگیاپ 

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

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم الاک  لیوحت  زا  دعب  ههام و  کی  تخادرپ  هدنشورف و  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  .دشابیم  هباشم  الاک  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  .دوش  یراذگ  تمیق  یتساوخرد  مالقا  قبط  طقف 

یمطاف یاقا  سامت 8-14 09367394969  تعاس 

7861756447 یتسپ :  دک  تفریج ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  - ینامیلس مساق  جاح  دیهش  رادرس  نادیم  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43353297-034  ، 43316491-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43316491-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو وو   سنارفنک   سنارفنک وئدیو   وئدیو نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9292
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ناریا کرمگ   :: 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   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6085422 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشمدک  ناریا  دشاب  یم  تسویپ  لیاف  تاصخشماب  قباطم  الاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003004000249 زاین :  هرامش 

ناریا کرمگ  هدننک :  رازگرب 
اهس لرتنک  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم   CARDME یتراجت مان  یددع  نتراک 1   R3012-KO-500 لدم تنیرپ  ظفاحم 500  هیال  اب  یکشم   E-volis نوبیر الاک :  مان 

اهس لرتنک  هدیا  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
رکاذ خیش  همطاف  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   min 60 تیفرظ  DVM لدم یرادرب  ملیف  نیبرود  ماخ  ملیف  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یتساوخرد  تاصخشماب  قباطم  اقیقد  الاک  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  الاک  لیوحتزا  سپ  هامکی  تخادرپ  - 2

1594733119 یتسپ :  دک  ناریا ،  کرمگ  داتس  نامتخاس  رصان - هچوک  بنج  رصعیلو - نادیم  زا  رتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82992064-021  ، 82991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88912286-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرب یرادرب ملیف   ملیف نیبرود   نیبرود ماخ   ماخ ملیف   ملیف یکشم -  -  یکشم   E-volisE-volis نوبیر   نوبیر ناونع : : ناونع 9393
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6085428 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط   cartoni دنرب لاتسدپ  گنیروا  یلخاد و  ردنلیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000401 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   CARTONI هدنزاس عجرم  نیبرود  هیاپ  هس  دربراک  گنیروا 9049149  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   CARTONI هدنزاس عجرم  نیبرود  هیاپ  هس  دربراک  گنیروا 4200005  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
رازفا دشر  نایار  هدننک  هضرع  عجرم  رازفا  دشر  نایار  هدنزاس  عجرم   ARIOTEK یتراجت مان   RU26K لدم یتارباخم  لاتسدپ  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا روتکاف  شیپ   / 22163922: ینفدحاو یراط 22166413  یلام :  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتکاف شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب  هدنشورف /  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تامدخ و  یتناراگ و 

رابنا ضبق  رودص  ینف و  دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ 

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

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

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتسدپ لاتسدپ گنیروا   گنیروا وو   یلخاد   یلخاد ردنلیس   ردنلیس ناونع : : ناونع 9494
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نامرک ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6085492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یئادف  09133405023 دشاب ) یم  هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ تاصخشم  قبط  یدقن  تروص  هب  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004323000152 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رکاذ خیش  همطاف  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   min 60 تیفرظ  DVM لدم یرادرب  ملیف  نیبرود  ماخ  ملیف  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

رثوک هارمه  سای  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان  لدم 200-70  یساکع  نیبرود  زنل  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
شیک نماک  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نناک   IP-1800 یگنر ناشفا  رهوج  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 45 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

یرفظم رفعز  هدننک  هضرع  عجرم   VALLEY یتراجت مان   CR2600 لدم یرادرب  ملیف  نیبرود  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک نامرک ،  ناتسا  سرادم  یزاسون  لک  هرادا  یدازآ -  نادیم  هعمج و  ماما  هارراهچ  لصافدح  یمالسا -  یروهمج  راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7619643153 یتسپ : 

32451151-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32442084-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرب یرادرب ملیف   ملیف نیبرود   نیبرود لباک   لباک -- یگنر یگنر ناشفا   ناشفا رهوج   رهوج رگپاچ   رگپاچ -- یساکع یساکع نیبرود   نیبرود زنل   زنل -- یرادرب یرادرب ملیف   ملیف نیبرود   نیبرود ماخ   ماخ ملیف   ملیف ناونع : : ناونع 9595
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6085532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ورین هیذغت  شیامزآ  تست و  تالآرازبا  هیهت  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002099 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
SHENZEN EVERBEST MACHINERY هدنزاس عجرم   CEM یتراجت مان   DT-9885 لدم نژیوومرت  یترارح  یرادرب  ریوصت  یفارگومرت  نیبرود  الاک :  مان 

للملا نیب  کیرتکلا  ششخرد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   INDUSTRY CO. LTD
ددع 1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تایلام باستحا  نودب  یداهنشیپ  تمیق  دشاب  یم  هطوبرم  سانشراک  طسوتراک  ماجناداتزا  سپ  تخادرپ.دشاب  یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  یناحبس  یاقآ  هرامشابرتشیب 09127325792  تاعالطا  تهج  تس  مازلا  الاک  تنامض  شورف و  زا  سپ  تامدخ  هئارا  تسا  هدوزفا  شزرارب 

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

33345520-023  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نژیوومرت نژیوومرت یترارح   یترارح یرادرب   یرادرب ریوصت   ریوصت یفارگومرت   یفارگومرت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9696
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یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6085647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اونسا چنیا  ید 65  یا  لا  نویزولت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000010000160 زاین :  هرامش 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو  هدننک :  رازگرب 
اونسا چنیا  ید 65  یا  لا  نویزولت  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1457994861 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  روما  راک و  ترازو  یدوبهب - شوخ و  نیب  -- یدازآ خ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64492307-021  ، 64492526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66580009-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6085688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یساکع نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003362000138 زاین :  هرامش 

ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ قبط  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431813986 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  نامداد  رتکد  راولب  دیدج  رهش  رال  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52251631-071  ، 52241160-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52247812-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اونسا اونسا چنیا   چنیا   6565 یدید   یایا   لالا   نویزولت   نویزولت ناونع : : ناونع 9797

یساکع یساکع نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898
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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   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6085754 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژیو سکیا  چنیا  نویزیولت 55  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001120000287 زاین :  هرامش 

ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
زاین یلک  حرش  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

یراک زور  هیفصت 10  هدنشورف  طسوت  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرکا لوسر  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6086026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... میس و اب  روش  نفورکیم  ینوبیرت -  یزاغ  نرگ  نفورکیم   - PT7610 لدم کینوساناپ  روتکژورپ  وئدیو  نیمات : یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگیم هئارا  تسویپ  هب  زاین  دروم  یاهالاک  یلک  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا 

1201094841000140 زاین :  هرامش 
نارهت مرکا ص  لوسر  ترضح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  هجو 7  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یمازلا ) دامن هئارا  میظنت و  مزال  یاه  یگنهامه  ماجنا  تهج  صخشم  نامز  تدم  هب  تبسن  ار  دوخ  روتکاف  شیپ  افطل 

1445613131 یتسپ :  دک  مرکا  ، لوسر  ترضح  ناتسرامیب  شیاین  ناخراتس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64352116-021  ، 64359-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

64351-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نژیو نژیو سکیا   سکیا چنیا   چنیا   5555 نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 9999

 ...  ... وو میس   میس اباب   روش   روش نفورکیم   نفورکیم ینوبیرت -  -  ینوبیرت یزاغ   یزاغ نرگ   نرگ نفورکیم   نفورکیم روتکژورپ   - - روتکژورپ وئدیو   وئدیو نیمات : : نیمات ناونع : : ناونع 100100
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یبناج6084466 مزاولو  هتسبرادم  نیبرودددع  بصنو 30 هحفص 61)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6084494 رادم  نیبرود  هحفص 61)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتراظن6084516 نیبرود  ددع  ناوخ و 14 کالپ  نیبرود  ددع  هحفص 48)دیرخ 8  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یمومع و6084761 طیارش  ینف و  تاصخشم  قباطم  هکبش  تحت  نبیرود  هاگتسد  دادعت 5 
.دشاب یم  دات  زاین و  دروم  مالعتسا  کفنیال  ءزجو  تسویپ  یصاصتخا 

هحفص 61) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6084767HXR-NX100 ینوس یرادرب  ملیف  هحفص 9)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب6085056 رادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 9)دیرخ ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

روتکژورپ6085397 وئدیو  سنارفنک و  وئدیو  هحفص 9)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

یرادرب6085422 ملیف  نیبرود  ماخ  ملیف  یکشم -   E-volis هحفص 9)نوبیر نیبرود  ( نیبرود

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

لاتسدپ6085428 گنیروا  یلخاد و  هحفص 9)ردنلیس  نیبرود  ( نیبرود

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

نیبرود6085492 لباک  - یگنر ناشفا  رهوج  رگپاچ  - یساکع نیبرود  زنل  - یرادرب ملیف  نیبرود  ماخ  ملیف 
یرادرب ملیف 

هحفص 9) نیبرود  ( نیبرود

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

نژیوومرت6085532 یترارح  یرادرب  ریوصت  یفارگومرت  هحفص 9)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

یتعنص6085538 هتسب  رادم  هحفص 61)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اونسا6085647 چنیا  ید 65  یا  لا  هحفص 9)نویزولت  نیبرود  ( نیبرود

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

یساکع6085688 نیبرود  هحفص 9)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

نژیو6085754 سکیا  چنیا  هحفص 9)نویزیولت 55  نیبرود  ( نیبرود

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

جومروخ6085774 یرون  ربیف  هنایاپ  یریوصت  تراظن  هحفص 61)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 109 ھحفص 80 

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


(( 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

مج6085801 یرون  ربیف  هنایاپ  یریوصت  تراظن  هحفص 61)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یا6085839 هراوهام  هحفص 27)لیابوم  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

.تسویپ6085851 تاصخشم  قبط  هکبش  تازیهجت  نیبرود و  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 61)هنیزه  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نامتخاس6086007 هتسبرادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
ششوپ تحت  یاه 

هحفص 9) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6086026 ... میس و اب  روش  نفورکیم  ینوبیرت -  یزاغ  نرگ  نفورکیم  روتکژورپ  - وئدیو  هحفص 9)نیمات : نیبرود  ( نیبرود

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

یرایهد6086086 یتراظن  متسیس  هحفص 61)یارجاودیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  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 16 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6085613 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنومن زا  دیدزاب  هاگتسد  دادعت 2 هنومن  قبط  کاینومآ  زاگ  روسرپمک  نغور  ندرک  کنخ  دربراک   shell and tube یترارح لدبم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  یمازلا  هاگتسد 

1101091319000143 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

HANGZHOU YIXIN NEW MATERIAL هدنزاس عجرم   FAN0314 لدم کاینومآ  زاگ  ندرک  کنخ  دربراک   shell and tube یترارح لدبم  الاک :  مان 
نانمس میدس  تانبرک  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   COMPANY

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

ناتسراهب رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عمتجم کراصح  کرهش  یوربور  هواس  نارهت  هداج  24 رتمولیک هاگتسد  لحم  سردآ  یلا 16 ) تعاس 8   ) یزابهش سامت 09356522109  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز نیما  دهش  هناخدرس  رابنا و 

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56679050-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کاینومآ کاینومآ زاگ   زاگ روسرپمک   روسرپمک نغور   نغور ندرک   ندرک کنخ   کنخ دربراک   دربراک   shell and tubeshell and tube یترارح   یترارح لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 10 110 1

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

رهش ینیمخ  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6085932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  زاس  ریخذ  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093298000265 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهش  ینیمخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نیدار یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE msa 2062 لدم هنایار  جیروتسا  نس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هنایار دربهار 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8413616183 یتسپ :  دک  رهش ،  ینیمخ  یزکرم  یرادرهش  سدق - نادیم  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33646101-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33646106-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

کاینومآ6085613 زاگ  روسرپمک  نغور  ندرک  کنخ  دربراک   shell and tube یترارح هحفص 81)لدبم  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

زاس6085932 ریخذ  هاگتسد  هحفص 81)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هعومجم6086127 سا -  یپ  وی  هاگتسد  هیذغت  دربراک  هدش  ژاتنوم  درب  دنب -  هار  یازجا  تاعطق و  ملق   6
هدنریگ روتالودم  هاگتسد  سکاب -  لرتنک  یکیرتکلا و  روتوم  یموینیمولآ و  رواک  لیر و 

رتمولوگاوک هاگتسد  یمشچ  روسنس  لاتیجید - 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 54) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاس زاس ریخذ   ریخذ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 102102

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6084616 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس هاگتسد  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030554000023 زاین :  هرامش 

هغارم نینموملاریما ع   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بانج اب  هرامشابزاین 09143208173  تروص  ردو  دوش  هداد  تمیق  هدش  هداد  داهنشیپ  زوجم  یاهتنا  رد  هک   ssd دراه ددع  هارمه 6  هب  یتسویپ  لیاف  ربارب  - 

دیئامرف لصاح  سامت  یناسحا  سدنهم 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  2 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

هغارم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دصرد  30  . دش دهاوخ  هداد  تدوع  هدننک  نیمات  دوخ  هنیزه  اب  تیفیک  مدع  ردو  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  الاک  تنامضو  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا ههام  یط 4  هیوست  یقابلاو  تخادرپ  یمسر  روتکافو  الاک  هئارا  زادعب  هیوست 

5513737196 یتسپ :  دک  اون ،  یاتسور  هداج  یاهتنا  دابآ  مشاه  یهار  هس  هغارم  هغارم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37241211-041  ، 37241588-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37241591-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد ودود   ناونع : : ناونع 103103
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نانمس ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6084805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090754000098 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ندیآ هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL-380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  لیاف  لخاد  تاصخشم  دادعت.دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  رورس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 3514799422 ،  دک  نانمس  ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  جیسب  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3519899951

33441022-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33448999-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب   رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 104104
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دور هدنیاز  نارمع  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6084834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش هدننک  هضرع  عجرم   HP تکرش هدنزاس  عجرم  اکیرما  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL 580 G5 لدم هنایار  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایار ناتسراهب 

1101095853000020 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسادور  هدنیاز  نارمع  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نایار ناتسراهب  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   HP تکرش هدنزاس  عجرم  اکیرما  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL 580 G5 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

لیمکت زا  لبق  تسا  دنمشهاوخ  اذل  تسا  هدیدرگ  دهعت  تسویپ  دادرارق  طیارش  قباطم  اقیقد  هدش  هتساوخ  یالاک  یاهب  تخادرپ  بیترت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ مادقا  دادرارق  هعلاطم  هب  تبسن  امتحء  اهب  مالعتسا  تاعالطا 

.ددرگ همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  اهب  مالعتسا  تاعالطا  لیمکت  رب  هوالع  انمض 

8158713131 یتسپ :  دک  هیحان 4 ،  یرادرهش  بنج  - ریدغ یرادا  عمتجم   - نمهب نابایخ 22 ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32673080-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32670733-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش تکرش هدننک   هدننک هضرع   هضرع عجرم   عجرم   HPHP  تکرش تکرش هدنزاس   هدنزاس عجرم   عجرم اکیرما   اکیرما هدنزاس   هدنزاس روشک   روشک   HPHP  یتراجت یتراجت مان   مان   DL 580  G5DL 580 G5 لدم   لدم هنایار   هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع
نایار نایار ناتسراهب   ناتسراهب

105105
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6085208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تینوی رورس 42  کر  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001521000068 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
iRACK Powered یتراجت مان   TRS-1142p لدم  cm 196/5 عافترا  60x107 cm داعبا یروت  تشپ  ولج و  برد  هارمه  تینوی  رورس 42  هداتسیا  کر  الاک :  مان 

داپ کینورتکلا  زلف  هدنزاس  عجرم  داپ  کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم   by TIAM
ددع 1 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هدنرب  هدهعب  لومش  تروصرد  ینوناق  تاروسک  هیلک  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هدافتسا  هباشمدک  ناریا  زا  -2

دشاب یم  یتسویپ  لیاف  رد  یلیمکت  تاحیضوت  - 3
دشاب یم  لحم  رد  لیوحت  هدنرب و  هدهع  رب  لمح  هنیزه  - 4

5714615177 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  یناشاک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32245791-044  ، 32245602-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32245603-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تینوی تینوی   4242 رورس   رورس کرکر   تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 106106
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نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6085216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب   DL380 Gen9 12 LFF رورس هاگتسد  ود  دادعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005345000254 زاین :  هرامش 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قباطم  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

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

هزور هنیزه 40  تخادرپ  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب نارهت  زا  هدننک  نیمآت  - 2

تسویپ تسیل  رد  هدش  دیق  یاهالاک  افرص  - 3
دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  - 4

دوش یم  هداد  تدوع  الاک  تریاغم ، تروصرد  ودشاب  یم  تاعالطا  یروانف  دحاو  اب  الاک  دأت  - 5
دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - 6

دک لک ،  هرادا  هقبط 4  نارگاثیا  روما  دیهش و  داینب  یمیقم  دیهش  نامتخاس  ظفاح  نابایخ  شبن  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1598619733 یتسپ : 

42581423-021  ، 42581216-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب     DL380 Gen9 12  LFFDL380 Gen9 12  LFF رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد ودود   دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 107107
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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 14 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6085221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتام روفنا  یهاوگ  یاراد  یناریا  رورس  تیولوا  تسویپ )  تسیل  قبط   ) کیتام روفنا  ویب  هورگ  هنایار  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000952 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
کیتام روفنا  یهاوگ  یاراد  یناریا  رورس  تیولوا  تسویپ )  تسیل  قبط   ) کیتام روفنا  ویب  هورگ  هنایار  متسیس  دیرخ  - 

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

1401/10/20 زاین :  خیرات 
اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زور یس  زا  دعب  هاگشناد  زاین  دروم  کرادم  هیاراو  الاک  لیوحت  زا  دعب  تخادرپ  دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  دشابیم  یمازلا  وتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هدز  ناسکی  رروتکافو  یداهنشیپ  تمیق  طسوتم  ینف  یگنهامه  تهج  هرامش 09173303491 یراک 

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53353615-071  ، 53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درجورب یدرجورب  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6085308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب بوک  نیرز  هاگنامرد  یارب  لحم  رد  لیوحت  تسویپ ) لیاف  قبط  طقف   ) هکبش رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090426000090 زاین :  هرامش 

درجورب یدرجورب  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سراپ راگن  هشیدنا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL580G5 X7460 4P 16G AP SVR لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6919771351 یتسپ :  دک  یدرجورب ،  هلا  تیآ  ناتسرامیب  ریگ  زاب  ناذیم  هشیدنا  کرهش  دررجورب  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2347603-064  ، 23470603-064 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23470601-064 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتام کیتام روفنا   روفنا یهاوگ   یهاوگ یاراد   یاراد یناریا   یناریا رورس   رورس تیولوا   تیولوا تسویپ )  )  تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط  ) ) کیتام کیتام روفنا   روفنا ویب   ویب هورگ   هورگ هنایار   هنایار متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 108108

ناتسرامیب ناتسرامیب بوک   بوک نیرز   نیرز هاگنامرد   هاگنامرد یارب   یارب لحم   لحم ردرد   لیوحت   لیوحت (( تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط طقف   طقف  ) ) هکبش هکبش رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 109109
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نامرک ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6085522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ هیارا   ) یتناراگ لاس  ود  اب  تسویپ  تاصخشم  قبط   HPE proliant DL 380 Gen 10 server رورس هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( تسیمازلا روتکاف 

1101004766000075 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

سراپ راگن  هشیدنا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL580G5 X7460 4P 16G AP SVR لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

 ( تسیمازلا روتکاف  شیپ  هیارا   ) یتناراگ لاس  ود  اب  تسویپ  تاصخشم  قبط   HPE proliant DL 380 Gen 10 server رورس هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7613731196 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  بنج  هپس  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32237864-034  ، 32222280-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32237864-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکاف روتکاف شیپ   شیپ هیارا   هیارا  ) ) یتناراگ یتناراگ لاس   لاس ودود   اباب   تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   HPE HPE proliant proliant DL 380 Gen DL 380 Gen 10  10  serverserver  رورس رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع
 ( ( تسیمازلا تسیمازلا

1101 10
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یتعیرش یلع  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6085827 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- دامن تمیق  مالعا  سپس  هعلاطم  ار  تسویپ  تسیل  افطل  هجوت  لباق  تسویپ * تسیل  تاصخشم  قبط   DL 380 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روپداش 09191780174 سدنهم  اب  یگنهامه 

1101030447000127 زاین :  هرامش 
یتعیرش یلع  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ندیآ هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL-380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

سدنهم اب  یگنهامه  دامن - تمیق  مالعا  سپس  هعلاطم  ار  تسویپ  تسیل  افطل  هجوت  لباق  تسویپ * تسیل  تاصخشم  قبط   DL 380 رورس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک  ههام و  هس  روتکاف  تخادرپ  روپداش 09191780174 

1411713135 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،   - دمحا لآ  لالج  راولب  - نارمچ رتکد  دیهش  راولب   - یلامش دابآریما  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84902250-021  ، 84901-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88633039-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DLDL   380380 رورس   رورس ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6085828 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ / .هباشم دک  ناریا.هلاسکی  یتناراگ   hp 96w smart storage battery for dl/ml/sl 727258-b21 new یرتاب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوشب تسویپ  امتح  روتکاف 

1101050136000294 زاین :  هرامش 
نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 

اریو رصع  نایدان  هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم  هنایار  رورس  شک   DL380 G8 یرطاب الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

تسا هدننک  نیماتاب  الاک  لیوحت  رد  یناوتان  تساوخردزاریغ و  یالاک  تمیق  مالعا  تیلوئسم   . :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  داهج ،  نایور  هاگشهوژپ  یقرش  ظفاح  هچوک  مشاه  ینب  نادیم  تلاسر  نادیم  هب  هدیسرن  تلاسر  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1665659911

23562545-021  ، 23562610-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23562599-021 :: 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

یریوصت6084502 تراظن  هناماس  یزکرم  چیئوس  رورس و  کر و  ییاجباج  هحفص 11)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6084616 هاگتسد  هحفص 82)ود  رورس  ( رورس

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

کسید6084697 دراه  وکسیس -  هحفص 27)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دشابیم6084805 هباشم  دک  ناریا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  رورس  هحفص 82)دیرخ  رورس  ( رورس

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

تکرش6084834 هدنزاس  عجرم  اکیرما  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL 580 G5 لدم هنایار  رورس 
نایار ناتسراهب  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   HP

هحفص 82) رورس  ( رورس

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

رورس6084859 قاتا  رد  رلرتنک  یاهمتسیسسسکا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 54) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تینوی6085208 رورس 42  کر  هحفص 82)تازیهجت  رورس  ( رورس

یرتاب یرتاب ناونع : : ناونع 1121 12
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6085216 تاصخشم  اب   DL380 Gen9 12 LFF رورس هاگتسد  ود  هحفص 82)دادعت  رورس  ( رورس

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

یناریا6085221 رورس  تیولوا  تسویپ )  تسیل  قبط   ) کیتام روفنا  ویب  هورگ  هنایار  متسیس  دیرخ 
کیتام روفنا  یهاوگ  یاراد 

هحفص 82) رورس  ( رورس

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

قیرح6085233 دض  گنر  اب   UPS رورس و قاتا  هحفص 7)یشاقن  قیرح  ( قیرح

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

بوک6085308 نیرز  هاگنامرد  یارب  لحم  رد  لیوحت  تسویپ ) لیاف  قبط  طقف   ) هکبش رورس  دیرخ 
ناتسرامیب

هحفص 82) رورس  ( رورس

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

هکبش6085451 هحفص 27)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

اب6085522 تسویپ  تاصخشم  قبط   HPE proliant DL 380 Gen 10 server رورس هاگتسد  کی 
 ( تسیمازلا روتکاف  شیپ  هیارا   ) یتناراگ لاس  ود 

هحفص 82) رورس  ( رورس

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

6085827DL 380 هحفص 82)رورس رورس  ( رورس

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

هحفص 82)یرتاب6085828 رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  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 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

6085071 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یصیخشت یاهرازبا   CAT III 317-7485 تاطابترا روتپادآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004787 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3512B یتعنص لزید  روتوم   GR راشف روسنس  الاک :  مان 

قلطم یرازلگ  زیبماک  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  هب  رادیرخ  طیارش  تساوخرد و  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32338212-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلیبدرا ققحم  هاگشناد  هیاپ  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 07 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6085282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع کی  UNIT A37 دیسکا ید  نبرک  تبوطر  امد  ددع - کی   ph280 یکملق رتم  چا  یپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090777000046 زاین :  هرامش 

یلیبدرا ققحم  هاگشناد  هیاپ  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
نارهت راک  ماسرآ  یتعنص  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  گنیبول  یتراجت  مان  لدم 7320  امد  تبوطر و  یریگ  هزادنا  روسنس  بآ و  لزان  اب  یرپسا  زاس  تبوطر  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  هدهعب  لمح  هنیزه  دش  دهاوخ  تخادرپ  دعب  زور  یس  الاک  لیوحت  دعب  لوپ  هدش  هتشون  زاین  یلک  حرش  رد  اقیقد  تساوخرد  عون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یوضر 09144163742 رتکد  ینف  تاحیضوت  دوش  یراذگراب  روتکاف  شیپدشابیم 

5619911368 یتسپ :  دک  هیاپ ،  مولع  هدکشناد  یلیبدرا  ققحم  هاگشناد  هاگشناد  نابایخ  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31505182-045  ، 33514023-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33514023-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یصیخشت یصیخشت یاهرازبا   یاهرازبا   CAT I I I  317-7485CAT I I I  317-7485 تاطابترا   تاطابترا روتپادآ   روتپادآ ناونع : : ناونع 113113

ددع ددع کیکی   UNIT A37UNIT A37  دیسکا دیسکا یدید   نبرک   نبرک تبوطر   تبوطر امد   امد ددع - - ددع کیکی     ph280ph280 یکملق   یکملق رتم   رتم چاچا   یپیپ   ناونع : : ناونع 1141 14
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یزکرم ناتسا  زاگ   :: 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   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6085811 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددجمو ددرگ  ءاضماو  رهم  هدننک  نیمات  طسوت  تسیاب  یم  هک  تسویپ  حرش  ساسا  رب  جنسوب  هاگتسد  روسنس  ددع  دادعت 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاین 1401/10/20 خیرات  دوش  یراذگراب 

1101091471000162 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لرتنک هدننک  هضرع  عجرم   AXEL SEMRAU هدنزاس عجرم   AS-ME-2003 لدم  ODOR handy plus لدم ناتپاکرم  زاگ  روزیلانآ  دربراک  هعطق  شوپرد  الاک :  مان 
قیقد رازبا  دنیآرف 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یراذگراب  ددجمو  ددرگ  ءاضماو  رهم  هدننک  نیمات  طسوت  تسیاب  یم  هک  تسویپ  حرش  ساسا  رب  جنسوب  هاگتسد  روسنس  ددع  دادعت 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاین 1401/10/20 خیرات  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک 

3816149367 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  کارا -  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32412703-086  ، 32412000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32775531-086 :: 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

هیال6084982 چنپ  هلول  ) پیاپوین یاه  هلول  سرپ  هاگتسددیرخ  راشف  - فالتخا  چوسولف  دیرخ 
هظفاح تراک  تلو و   3/6 مویتیل یرطاب  ( - RTD) امد روسنس  دیرخ  فیدر -  5

هحفص 27) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یصیخشت6085071 یاهرازبا   CAT III 317-7485 تاطابترا هحفص 92)روتپادآ  روسنس  ( روسنس

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

ددع6085282 کی  UNIT A37 دیسکا ید  نبرک  تبوطر  امد  ددع - کی   ph280 یکملق رتم  چا  هحفص 92)یپ  روسنس  ( روسنس

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

6085637 - هیذغت عبنم  - یکیرتکلا جنس  شاعترا   - رسویدسنارت - یطخ رتمویسناتپ  لانگیس  رگشزادرپ 
راشف روسنس 

هحفص 18) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نیمات6085811 طسوت  تسیاب  یم  هک  تسویپ  حرش  ساسا  رب  جنسوب  هاگتسد  روسنس  ددع  دادعت 3 
زاین 1401/10/20 خیرات  دوش  یراذگراب  ددجمو  ددرگ  ءاضماو  رهم  هدننک 

هحفص 92) روسنس  ( روسنس

ددجمو ددجمو ددرگ   ددرگ ءاضماو   ءاضماو رهم   رهم هدننک   هدننک نیمات   نیمات طسوت   طسوت تسیاب   تسیاب یمیم   هکهک   تسویپ   تسویپ حرش   حرش ساسا   ساسا ربرب   جنسوب   جنسوب هاگتسد   هاگتسد روسنس   روسنس ددع   ددع دادعت  33   دادعت ناونع : : ناونع
140 1/10/20140 1/10/20 زاین   زاین خیرات   خیرات دوش   دوش یراذگراب   یراذگراب

115115
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هعومجم6086127 سا -  یپ  وی  هاگتسد  هیذغت  دربراک  هدش  ژاتنوم  درب  دنب -  هار  یازجا  تاعطق و  ملق   6
هدنریگ روتالودم  هاگتسد  سکاب -  لرتنک  یکیرتکلا و  روتوم  یموینیمولآ و  رواک  لیر و 

رتمولوگاوک هاگتسد  یمشچ  روسنس  لاتیجید - 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 54) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسدرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6084550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  تمیق  مالعا  تهج  افرص  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
DES-1050G تنومکر تروپ  کنیل 48  ید  هکبش  چیئوس 

D-LINK DES-1050G 48-PORT UN MANAGED ETHERNET SWITCH
1101001463000023 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   C3750G-48TS-S لدم تروپ  لانرتنیا 48  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  لانیجروا و  امتح  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

6618645416 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  تیریدم  ردیبآ  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33288618-087  ، 33288573-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33288618-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DES- 1050G D-LINK DES- 1050GDES- 1050G D-LINK DES- 1050G تنومکر   تنومکر تروپ   تروپ   4848 کنیل   کنیل یدید   هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس دشاب .  .  دشاب یمیم   تمیق   تمیق مالعا   مالعا تهج   تهج افرص   افرص الاک   الاک دکدک   ناونع : : ناونع
48-PORT UN MANAGED ETHERNET SWITCH48-PORT UN MANAGED ETHERNET SWITCH

1161 16
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سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-1874-14011312 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6085039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هدرشف یاوه  صوصخم  - چنیا 3/4 لاصتا عون  - راب 40-20 یریگ هزادنا  جنر  )SDM18 لدم  - Nuova Fima دنرب لاتیجید - چیئوس - رشرپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6085734 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاوه یاوه صوصخم   صوصخم -- چنیا چنیا 3/43/4 لاصتا لاصتا عون   عون -- راب راب 4040 -- 2 020 یریگ یریگ هزادنا   هزادنا جنر   جنر )) SDM18SDM18 لدم   لدم  -  - Nuova FimaNuova Fima دنرب   دنرب لاتیجید - - لاتیجید چیئوس - - چیئوس رشرپ   رشرپ ناونع : : ناونع
(( هدرشف هدرشف

1 171 17

لاسرا لاسرا ارار   دوخ   دوخ تمیق   تمیق وو   ینف   ینف شرازگ   شرازگ تسویپ   تسویپ قبط   قبط طقف   طقف تسیابیم   تسیابیم یمارگ   یمارگ هدننک   هدننک نیمات   نیمات  ، ، دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم یتساوخرد   یتساوخرد دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
.دنیامن .دنیامن

1 181 18
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لاسرا ار  دوخ  تمیق  ینف و  شرازگ  تسویپ  قبط  طقف  تسیابیم  یمارگ  هدننک  نیمات   ، دشاب یم  هباشم  یتساوخرد  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنیامن

1101092625000700 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   THERMAL POWER PLANT GENERATOR یتراجت مان  نورکنس  لدم   MVA 250 ناوت  Hz 50 سناکرف یبآ  یکیرتکلا  روتارنژ  الاک :  مان 
( سراپ  ) انپم روتارنژ  تخاس  یسدنهم و  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

یلوا ردیح  دیحو  هدننک  هضرع  عجرم   RELAY ON BORED یتراجت مان   MPA-S-112-C لدم یکیرتکلا  روتوم  تظافح  دربراک  هعطق  هلر  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
راود ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناهوژپ  یژرنا  راود  ورتپ  هدنزاس  عجرم   MDG4000 لدم رالوس  یزاگ  نیبروت  تخوس  راشف  میظنت  دربراک  هعطق  چیئوس  الاک :  مان 

ناهوژپ یژرنا 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
راود ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناهوژپ  یژرنا  راود  ورتپ  هدنزاس  عجرم   MDG4000 لدم رالوس  یزاگ  نیبروت  زاگ  تخوس  راشف  میظنت  دربراک  هعطق  چیئوس  الاک :  مان 

ناهوژپ یژرنا 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  سنمیز  هدنزاس  عجرم  سنمیز  یتراجت  مان  یزاگ  نیبروت  دربراک   CT92467B/03 یجورخ چیئوس  لماک  درب  الاک :  مان 

کاپ تفن  یروانف  تسیز  رواشم  یسدنهم 
تس 3 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  سنمیز  هدنزاس  عجرم  سنمیز  یتراجت  مان  یزاگ  نیبروت  یدورو  چیئوس  دربراک   Typhoon CT92466/02 لماک درب  الاک :  مان 

کاپ تفن  یروانف  تسیز  رواشم  یسدنهم  هدننک 
تس 3 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنیامن لاسرا  ار  دوخ  تمیق  ینف و  شرازگ  تسویپ  قبط  طقف  تسیابیم  یمارگ  هدننک  نیمات   ، دشاب یم  هباشم  یتساوخرد  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  لاسرا  زاین  دروم  یالاک  قیقد  حرش  تسویپ  هب 

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

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

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6086125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرتور یقرب  یاهریش  چوسورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000763 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کایراس هدننک  هضرع  عجرم   SWITCH یتراجت مان   PRESSBOX لدم یناشن  شتآ  دربراک  راشف  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 80 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

کایراس هدننک  هضرع  عجرم   SWITCH یتراجت مان   HPS لدم یناشن  شتآ  دربراک  راشف  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 80 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   POTTER هدنزاس عجرم   OSYSU2 لدم یناشن  شتآ   supervisery چیئوس الاک :  مان 

ددع 80 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

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

دک ناریا  ددرگ  لاسرا  هنومن  دیاب  موزل  تروصرد  دشاب  ناریا  تخاس  یتسیاب  ندوب  دوجوم  تروص  رد  الاک  .دشابیم  یمازلا  ینف  داهنشیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکران دیرخ 09171481588  سانشراک  نفلت.دشابیم  هباشم 

7581873849 یتسپ :  دک  زاگ ،  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - ناراسچگ  - دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31921593-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: 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

یریوصت6084502 تراظن  هناماس  یزکرم  چیئوس  رورس و  کر و  ییاجباج  هحفص 11)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لیتگیپ6084506 یرونربیف - دروکچپ  هکبش - کر  سکاب  تنوم - کر  یرونربیف  لنپ  چپ  هکبش - چیئوس 
یرون ربیف  لدبم  یرونربیف -

هحفص 27) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تنومکر6084550 تروپ  کنیل 48  ید  هکبش  چیئوس  دشاب .  یم  تمیق  مالعا  تهج  افرص  الاک  دک 
DES-1050G D-LINK DES-1050G 48-PORT UN MANAGED ETHERNET

SWITCH

هحفص 95) چیئوس  ( چیئوس

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

کسید6084697 دراه  وکسیس -  هحفص 27)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس6084771 تنوم  کر  هاگتسد 2 .  part number : WS-C2960-12pc- l) 1 وکسیس  ( چیئوس  . 1
ددع  part number : RCKMNT-19-CMPCT=new,Retail Box) 1 ) 

هحفص 27) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

کرتور کرتور یقرب   یقرب یاهریش   یاهریش چوسورکیم   چوسورکیم ناونع : : ناونع 1191 19
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هکبش6084835 اتید  هحفص 27)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6085039- راب 40-20 یریگ هزادنا  جنر  )SDM18 لدم  - Nuova Fima دنرب لاتیجید - چیئوس - رشرپ 
( هدرشف یاوه  صوصخم  - چنیا 3/4 لاصتا عون 

هحفص 95) چیئوس  ( چیئوس

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

تسویپ6085734 قبط  طقف  تسیابیم  یمارگ  هدننک  نیمات   ، دشاب یم  هباشم  یتساوخرد  دک  ناریا 
.دنیامن لاسرا  ار  دوخ  تمیق  ینف و  شرازگ 

هحفص 95) چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس6085736 - هحفص 27)روتینام هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6085846 تاصخشم  قباطم  رازفا  تخس  دیرخ  دیدجت  هباشم –  دک  هحفص 27)ناریا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

بصن و6085852 اب  هارمه  تسویپ  قبط  (NGN) دیدج لسن  هکبش  تحت  چیئوس  تفاس  نفلت  زکرم 
شزومآ یزادنا و  هار 

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کرتور6086125 یقرب  یاهریش  هحفص 95)چوسورکیم  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کسید6084697 دراه  وکسیس -  هحفص 27)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

بآ6084905 دض  راشف  هحفص 27)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هیال6084982 چنپ  هلول  ) پیاپوین یاه  هلول  سرپ  هاگتسددیرخ  راشف  - فالتخا  چوسولف  دیرخ 
هظفاح تراک  تلو و   3/6 مویتیل یرطاب  ( - RTD) امد روسنس  دیرخ  فیدر -  5

هحفص 27) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

کرتور6086125 یقرب  یاهریش  هحفص 95)چوسورکیم  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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یراس تمکح  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6084797 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  دیرخ  حرش  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   ، نامرد رداک  ناوخارف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050258000054 زاین :  هرامش 
یراس تمکح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هشارت ابرهک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  ناماسر  لدم  یناتسرامیب  یتوص  راتسرپ  راضحا  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

رد ددرگ  لاسرا   IMED کرادم دوشیم  هداد  تدوع  الاک  دات  مدع  تروص  رد  هدنشورف  اب  لمح  هیارک  ناتسرامیب  رابنا  رد  لیوحت  زور  تخادرپ 45   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  هرامش 09119241169  اب  زاین  تروص 

4818794694 یتسپ :  دک  تمکح ،  ناتسرامیب  یناقلاط  راولوب  یراس  ناردنزام  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33268920-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33268936-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیپملاراپ یلم  هتیمک   :: 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   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6085417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن هارمه  ریوصت  توص و  متسیس و  روسسورپ  دربراک   MMC-482 لدم جیمیا  یتلام  رتسم  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092799000114 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  کیپملاراپ  یلم  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
هعسوت قیقحت و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  میمص  یتراجت  مان  ریوصت  توص و  متسیس  روسسورپ  دربراک   MMC-482 لدم جیمیا  یتلام  رتسم  تراک  الاک :  مان 

هنایار میمص  تاطابترا 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995613114 یتسپ :  دک  کیپملاراپ ،  کیپملا و  یلم  هتیمک  یلامش  لوئس  نابایخ  ، یناجنسفر یمشاه  هلا  تیآ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

72067105-021  ، 72067112-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26203416-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناتسرامیب یناتسرامیب یتوص   یتوص راتسرپ   راتسرپ راضحا   راضحا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 120120

بصن بصن هارمه   هارمه ریوصت   ریوصت وو   توص   توص وو   متسیس   متسیس روسسورپ   روسسورپ دربراک   دربراک   MMCMMC-- 482482 لدم   لدم جیمیا   جیمیا یتلام   یتلام رتسم   رتسم تراک   تراک ناونع : : ناونع 12 112 1
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ناجنز هاگشناد   :: 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 09 -  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6085535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناس یتخت 5  لت 80  یس  ناد  هیال  راهچ  گنس  مشپ  یتوص  قیاع  هارمه  هب  لاو ) یارد   ) یفانک راوید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003798000258 زاین :  هرامش 

ناجنز هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یتناس یتخت 5  لت 80  یس  ناد  هیال  راهچ  گنس  مشپ  یتوص  قیاع  هارمه  هب  لاو ) یارد   ) یفانک راوید  - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
عبرمرتم  185 دادعت : 

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

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعب  ناجنز  هاگشناد  ات  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  ینابرق ) یاقآ   ) هرامش 02433052445 اب  زاین  تروص  رد 

دریگیم تروص  الاک  دات  تفایرد و  زا  سپ  هتفه  کی  یط  روتکاف و  لصا  هئارا  هب  طونم  باسح  هیوست 

4537138791 یتسپ :  دک  ناجنز ،  هاگشناد  هاگشناد -  راولب  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33052558-024  ، 33052309-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32283252-024 :: 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

یناتسرامیب6084797 یتوص  راتسرپ  راضحا  هحفص 99)متسیس  توص  ( توص

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

ریوصت6085417 توص و  متسیس و  روسسورپ  دربراک   MMC-482 لدم جیمیا  یتلام  رتسم  تراک 
بصن هارمه 

هحفص 99) توص  ( توص

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

یتخت6085535 لت 80  یس  ناد  هیال  راهچ  گنس  مشپ  یتوص  قیاع  هارمه  هب  لاو ) یارد   ) یفانک راوید 
یتناس  5

هحفص 99) توص  ( توص

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

اونسا6085647 چنیا  ید 65  یا  لا  هحفص 9)نویزولت  نیبرود  ( نیبرود

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

یساکع6085688 نیبرود  هحفص 9)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

نژیو6085754 سکیا  چنیا  هحفص 9)نویزیولت 55  نیبرود  ( نیبرود

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

6086026 ... میس و اب  روش  نفورکیم  ینوبیرت -  یزاغ  نرگ  نفورکیم  روتکژورپ  - وئدیو  هحفص 9)نیمات : نیبرود  ( نیبرود

یتناس یتناس   55 یتخت   یتخت   8080 لتلت   یسیس   ناد   ناد هیال   هیال راهچ   راهچ گنس   گنس مشپ   مشپ یتوص   یتوص قیاع   قیاع هارمه   هارمه هبهب   لاو ) ) لاو یارد   یارد  ) ) یفانک یفانک راوید   راوید ناونع : : ناونع 122122

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسرال ییوجشناد  هرواشم  نامرد و  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6085210 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان  + ARAD P10 لدم یتایح  میالع  روتینام  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090475000052 زاین :  هرامش 

ناتسرال ییوجشناد  هرواشم  نامرد و  تشادهب   زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان  + ARAD P10 لدم یتایح  میالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هزور  الاک 30  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  دهعت 

7431715499 یتسپ :  دک  یدازآ ،  راولب  مود  یرتم  دیدجرهش 40  ناتسرال  سراف  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52252115-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52242036-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریااص ناریااص کیتپا   کیتپا ورتکلا   ورتکلا عیانص   عیانص هدننک   هدننک هضرع   هضرع عجرم   عجرم   IEIIEI یتراجت   یتراجت مان   مان + + ARAD P10ARAD P10 لدم   لدم یتایح   یتایح میالع   میالع روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 123123

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

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

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

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

6085550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عیزوت قوف  تسپ  طسوتمراشف 10 یاهردیف  گنیروتینام  یتارباخم  تازیهجتورسویدسنارت  یتلام  یزادنا  هارو  بصن  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( مالعتسا تسویپ  طیارش  قبط  ) ناتسلگ ناتسا  عیزوت  تکرش 

1101007006000223 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مناخ  ) هرامشاب 09111751744 تاعالطا  بسک  تهج  .دنشابیم  ربتعم  ءاضماو  رهماب   ، تسویپ تاحفص  مامت  یرازگراب  هب  مزلم  ناگدننک  تکرش   . :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  یئولراهم )

4917747911 یتسپ :  دک  تلادع 23 ،  جع - )  ) رصع یلو  نابایخ  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2037108-0938  ، 32254063-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32255640-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عیزوت عیزوت قوف   قوف تسپ   تسپ 1010 طسوتمراشف   طسوتمراشف یاهردیف   یاهردیف گنیروتینام   گنیروتینام یتارباخم   یتارباخم تازیهجتورسویدسنارت   تازیهجتورسویدسنارت یتلام   یتلام یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع
 ( ( مالعتسا مالعتسا تسویپ   تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط )) ناتسلگ ناتسلگ ناتسا   ناتسا عیزوت   عیزوت تکرش   تکرش

124124
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هواس ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6085779 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا دلگ  یتناراگ  اب  یوآوه  چنیا  روتینام 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000386000148 زاین :  هرامش 

هواس ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
DELL یتراجت مان  لدم 2407   in 24 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دح سامت 09122551682  دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه  دشابیم  هباشم  یباختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3919676651 یتسپ :  دک  داتس ،  کی  هرامش  نامتخاس  یروهمج  هابایخ  ردام  نادیم  هواس   هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48501000-086  ، 42224414-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42223488-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ناریا دلگ   دلگ یتناراگ   یتناراگ اباب   یوآوه   یوآوه چنیا   چنیا روتینام  2424   روتینام ناونع : : ناونع 125125

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6085926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  روتینام )  سیک و  تاقلعتم (  مامت  هارمه  هب  رتویپماک  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سکف نفلت  یشوگ  اب   i-SNNSYS MF269DW لدم نناک  هراک  راهچ  هاگتسد 

1101001440000149 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
یرفص هلاریخ  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   CANON یتراجت مان   MF 4410 لدم دیفس  هایس و  یرزیل  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لیبدرا  هاگدورف  لحم  ات  لمح  هیارک  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا هناماس  رد  ینف  تاصخشم  جرد  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 

 . یتسویپ لیاف  قبط  دیرخ  یصاصتخا  طیارش 

5618181476 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  هاگدورف  نامداد  دیهش  هارگرزب   14 رتمولیک لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31458408-045  ، 31458000-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31455000-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یراوید6084667 هیاپ  اب  هارمه  هحفص 47)روتینام  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

عیانص6085210 هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان  + ARAD P10 لدم یتایح  میالع  روتینام  هاگتسد 
ناریااص کیتپا  ورتکلا 

هحفص 102) روتینام  ( روتینام

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

یاهردیف6085550 گنیروتینام  یتارباخم  تازیهجتورسویدسنارت  یتلام  یزادنا  هارو  بصن  ، دیرخ
تسویپ طیارش  قبط  ) ناتسلگ ناتسا  عیزوت  تکرش  عیزوت  قوف  تسپ  طسوتمراشف 10

 ( مالعتسا

هحفص 102) روتینام  ( روتینام

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

چیئوس6085736 - هحفص 27)روتینام هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ناریا6085779 دلگ  یتناراگ  اب  یوآوه  چنیا  هحفص 102)روتینام 24  روتینام  ( روتینام

 ( ( روتینام روتینام وو   سیک   سیک تاقلعتم (  (  تاقلعتم مامت   مامت هارمه   هارمه هبهب   رتویپماک   رتویپماک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 126126

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6085926 ( روتینام سیک و  تاقلعتم (  مامت  هارمه  هب  رتویپماک  هحفص 102)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

یبناج6084466 مزاولو  هتسبرادم  نیبرودددع  بصنو 30 هحفص 61)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نامتخاس6086007 هتسبرادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
ششوپ تحت  یاه 

هحفص 9) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناهفصا ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6084618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رد  هدش  یراذگ  راب  ینف  تاصخشم  قبط  تاقلعتم  یمامت  رازفا و  مرن  اب  اراک  یهد  تبون  هنایار  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003465000101 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
هناماس رد  هدش  یراذگ  راب  ینف  تاصخشم  قبط  تاقلعتم  یمامت  رازفا و  مرن  اب  اراک  یهد  تبون  هنایار  هاگتسد  - 

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

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

وجاوخ لپ  ناهفصا -  ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج  هناخوراد  لحم  رد  لیوحت  هدوزفا -  شزرا  یهاوگ  یمسر -  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8164676434 یتسپ :  دک  داتس ،  نامتخاس  هناخ  هنیئا  راولب  وجاوخ  لپ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36640045-031  ، 36610041-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36619098-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناماس هناماس ردرد   هدش   هدش یراذگ   یراذگ راب   راب ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم یمامت   یمامت وو   رازفا   رازفا مرن   مرن اباب   اراک   اراک یهد   یهد تبون   تبون هنایار   هنایار هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 127127

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ریسدرب ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6084684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

lenovo پات پل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000484000010 زاین :  هرامش 

ریسدرب ناتسرهش  شرورپ  شزوما و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
شیامن 15.6 هحفص   cpu: i5 vga:2gb ram:8gb hard:1tb - 

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

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

.دامرف لصاح  سامت  هرامش 09132950224  اب  رادیرخ  اب  طابترا  یرارقرب  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7841633135 یتسپ :  دک  پوآ ،  ملعم  نابایخ  ریسدرب -  ریسدرب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33527210-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33520803-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریسدرب ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6084694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

lenovo پات پل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000484000010 زاین :  هرامش 

ریسدرب ناتسرهش  شرورپ  شزوما و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
شیامن 15.6 هحفص   cpu: i5 vga:2gb ram:8gb hard:1tb - 

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

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

.دامرف لصاح  سامت  هرامش 09132950224  اب  رادیرخ  اب  طابترا  یرارقرب  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7841633135 یتسپ :  دک  پوآ ،  ملعم  نابایخ  ریسدرب -  ریسدرب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33527210-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33520803-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

lenovolenovo  پات پات پلپل   ناونع : : ناونع 128128

lenovolenovo  پات پات پلپل   ناونع : : ناونع 129129
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ورپ6084575 اناد  (ITSM  ) تاعالطا یروانف  تامدخ  تیریدم  رازفا  هحفص 11)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6084616 هاگتسد  هحفص 82)ود  رورس  ( رورس

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

یراذگ6084618 راب  ینف  تاصخشم  قبط  تاقلعتم  یمامت  رازفا و  مرن  اب  اراک  یهد  تبون  هنایار  هاگتسد 
هناماس رد  هدش 

هحفص 106) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

6084684lenovo پات هحفص 106)پل  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

6084694lenovo پات هحفص 106)پل  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

6084695(ITSM  ) تاعالطا یروانف  تامدخ  تیریدم  هناماس  رازفا  هحفص 11)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنسیال6084880 رازفا  مرن  تراک  تنیوپ -  سسکا  سلریاو و  مالقا  نیمأت  هحفص 11)هیهت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ییوردوخ6084900 لقن  لمح و  ناگوان  تیریدم  رازفا  مرن  هناماس  یزادنا  هار  هحفص 5)نیمات و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لیاف6085220 قبط  درکلمع  یبایزرا  درکلمع و  یانبم  رب  یزیر  هجدوب  هدش و  مامت  یاهب  هنیزه  رازفا  مرن 
.تسویپ

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتعنص6085538 هتسب  رادم  هحفص 61)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

جومروخ6085774 یرون  ربیف  هنایاپ  یریوصت  تراظن  هحفص 61)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

مج6085801 یرون  ربیف  هنایاپ  یریوصت  تراظن  هحفص 61)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سوفوس6085850 لاوریاف  سنسیال  رازفا  مرن  هحفص 11)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

یریوصت6084502 تراظن  هناماس  یزکرم  چیئوس  رورس و  کر و  ییاجباج  هحفص 11)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

جومروخ6085774 یرون  ربیف  هنایاپ  یریوصت  تراظن  هحفص 61)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

مج6085801 یرون  ربیف  هنایاپ  یریوصت  تراظن  هحفص 61)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " 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

روتکژورپ6085397 وئدیو  سنارفنک و  وئدیو  هحفص 9)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

6086026 ... میس و اب  روش  نفورکیم  ینوبیرت -  یزاغ  نرگ  نفورکیم  روتکژورپ  - وئدیو  هحفص 9)نیمات : نیبرود  ( نیبرود

(( 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

یلم6085080 تکرش  تیروکس  هشیشو  یا  هشیش  کیتاموتا  ، یقرب هرکرک  یاه  برد  یرادهگن  ریمعت و 
ناریا یرافح 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 54) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 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

وردوخ6085889 گنیکراپ  دنمشوه  تیریدم  هحفص 18)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا
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