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

( یهگآ دادعت 14  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 15

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 17

( یهگآ دادعت 10  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 17

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 23

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 23

140 1140 1 یدید     1010 هبنش   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   201هکس , 980 , 00020 1 , 980 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما397,240397,240رالد تاراما مهرد   110مهرد ,740110 ,740

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   ,195هکس 050 , 000195, 050 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   278رالد , 100278 , سیئوس100 سیئوس کنارف   441کنارف ,300441 ,300

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 115هکس , 000 , 0001 15 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   302رالد ,400302 ناتسبرع400, ناتسبرع لایر   108لایر ,720108 ,720

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 90هکس , 000 , 00090 , 000 , وروی000 ژورن435,930435,930وروی ژورن نورک   41نورک ,70041 ,700

رایع رایع   1818 یالط   18یالط , 107, 00018 , 107, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ493,700493,700دنوپ نپاژ نینی   دصکی   311دصکی , 270311 , 270

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
((3939))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((9696))
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( یهگآ دادعت 13  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 25

( یهگآ دادعت 7  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 33

( یهگآ دادعت 8  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 36

( یهگآ دادعت 21  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 42

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 51

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 52

( یهگآ دادعت 6  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 57

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 61

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 66

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 66

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

( 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  • --
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( یهگآ دادعت 10  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 14  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

( 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  • 72

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 10  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

( یهگآ دادعت 8  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

( یهگآ دادعت 7  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

( یهگآ دادعت 6  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

( یهگآ دادعت 12  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99
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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 14  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

( یهگآ دادعت 4  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) لاووئدیو  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

( یهگآ دادعت 3  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

1401/12 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093487 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/10/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تالماعم نویسیمک  هناخریبد  موس  هقبط   1  ، کالپ نافرع  هچوک ، یرهطم  دیهش  عطاقت  زا  رتالاب  یناهارف  ماقم  مئاق  نابایخ  سردآ  هب  فلا  تکاپ  لیوحت   :: سردآ سردآ

81561068 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لتیار یطابترا  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

تاعالطا  :: عبنم یگدامآ 1401/10/18عبنم مالعا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

"RAN-ZTE هکبش یرازفا  مرن  یناسرزور  هب  تهج  یرازفا  مرن  یاه  هتسب  نیمأت  ینف و  راکهار  هئارا  ناراکنامیپ  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهگآ لصا  رد  جردنم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 8420 و 02127654393  02127654000 :: نفلت :: sama.rightel.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Procurement@rightel.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

""RAN-ZTERAN-ZTE  هکبش هکبش یرازفا   یرازفا مرن   مرن یناسرزور   یناسرزور هبهب   تهج   تهج یرازفا   یرازفا مرن   مرن یاه   یاه هتسب   هتسب نیمأت   نیمأت وو   ینف   ینف راکهار   راکهار هئارا   هئارا ناراکنامیپ   ناراکنامیپ ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 22
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پات نشیکیلپا  رپوس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

تاعالطا  :: عبنم زورعبنم تعاس 15  اهتکاپ  لیوحت  تلهم  نیرخآ   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/10/15 هبنش  جنپ 

6093656 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نشیکیلپا رپوس  روحم ؛ هداوناخ  یرگشدرگ  هدش و  یزیر  همانرب  یاهرفس  هعسوت  فده  اب  نایسراپ  روشرپ  هداوناخ  تالیهست  حرط  یارجا  یاتسار  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
توعد هزوح  نیا  رد  لاعف  یرگشدرگ  تاسیسات  یترفاسم و  تامدخ  یاهتکرش  رتافد و  زا  یرگشدرگ  شزرا  هریجنز  ناگدننک  نیمات  اب  یراکمه  یط  دراد  رظن  رد  پات 

هضرع فده  هعماج  هب  پات  اب  یداصتقا  تکراشم  بلاق  رد  ار  دوجوم  یاه  تیفرظ  پات ؛ نشیکیلپا  یرگشدرگ  هاگرازاب  رتسب  زا  یدنم  هرهب  اب  ات  دروآ  لمع  هب 
.دنیامن

.دومن دهاوخن  داجیا  یراکمه  تهج  زا  درپ  یتآ  نابات  تکرش  یارب  یدهعت  هنوگچیه  ناوخارف  نیا  تسا  رکذ  هب  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

021  - 92002318 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

یگدنزاس داصتقا و   :: عبنم تیاغلعبنم زا 1401/10/21   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوردوخ لقن  لمح و  ناگوان  تیریدم  رازفا  مرن  هناماس  یزادنا  هار  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 25.730.000.000  غلبم 

یهگا - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.287.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

06134146323 :: نفلت :: http://sapp.ir/nidc_pr www.nidc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاعف لاعف یرگشدرگ   یرگشدرگ تاسیسات   تاسیسات وو   یترفاسم   یترفاسم تامدخ   تامدخ یاهتکرش   یاهتکرش وو   رتافد   رتافد زازا   توعد   توعد ناونع : : ناونع 33

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 44

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

یا هلحرمکی  هصقانم  یمومع  یهگآ  مود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/ن/22 یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14  تیاغل  زا 1401/10/11   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

عورش  :: عبنم تیاغلعبنم زا 1401/10/11   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف  یتینما  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 20.355.000.000 

یسمش  هام  کی  نامیپ  ماجنا  تدم 

لایر  نیمضت 1.018.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر دانسا 2.000.000  هنیزه 

تسارح لک  هرادا  مشش  هقبط  یزکرم  یرادرهش  یداینب  دیهش  ناتسوب  بنج  ردص  یسوم  ماما  راولب  مق   :: سردآ سردآ

02530444333 - 02530445160 :: نفلت :: www.qom.ir peyman.qom.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا  دیدجت -  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

183/1401/13 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15  ات  دانسا   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مهافت  :: عبنم خرومعبنم تعاس 15  ات  دانسا   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات اب  روشک  رسارس  رد  هبوصنم   GRG دنرب زادرپ  دوخ  هاگتسد  یرازفا 1540  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تروص هب  ار  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  طسوت  یفیک ، یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  دوخ  لاس  تدم 2  هب  هعطق 

 . دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  تکرش  هب  یکینورتکلا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاصقانم هریاد  ینابیتشپ -  نیمأت و  لک  هرادا  مشش -  هقبط  کالپ 54 -  نابایخ 33- شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت -   :: سردآ سردآ

35911531  - 35911530 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف یتینما   یتینما تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

GRGGRG دنرب   دنرب زادرپ   زادرپ دوخ   دوخ هاگتسد   هاگتسد   15401540 یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 66

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

مود تبون  دیدجت  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تلاسر  :: عبنم تعاسات 19عبنم  - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093979 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/10/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجریس یرادرهش  یزاسرهش  هناماس  رد  تاعالطا  دورو  تاعالطا و  تشادرب  یزیمم ،  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88969737-85193768-02141934-03441325077 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001099226000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/13هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم :: 1401/10/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094049 :: هرازه هرازه :: 1401/10/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 550/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 6 وگتسار -  یعراز  دیهش  هچوک  یلامش -  شوخ  نابایخ  یدازآ -  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

64015417 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاسرهش یزاسرهش هناماس   هناماس ردرد   تاعالطا   تاعالطا دورو   دورو وو   تاعالطا   تاعالطا تشادرب   تشادرب یزیمم ،  ،  یزیمم ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 77

وکسیس وکسیس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

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

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

849-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم همانزورعبنم رد  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا  سپ  هتفه  کی   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهش نورد  راب  لقن  لمح و  تیریدم  روظنم  هب  لاعف  ناراکنامیپ  هطوبرم و  یرازفا  مرن  یاه  هناماس  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرادا بنج  درف ، یدمحم  دیهش  نابایخ  ناتسلگ ، نادیم  زاریش  یناشن  هب  زاریش  یرادرهش  راب  لقن  لمح و  تیریدم  نامزاس  هناخریبد  تادنتسم : لاسرا   :: سردآ سردآ
راب لقن  لمح و  تیریدم  نامزاس  ناناوج ، شزرو 

یلخاد 148 شزومآ و  تاطابترا و  هرادا  یلخاد 147   07137311016 :: نفلت نفلت
نامزاس یهدناماس  هرادا 

shaffaf.shiraz.ir :: 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

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

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

837-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14/15هرامش  - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم تعاس 14/15عبنم  - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094200 :: هرازه هرازه تعاس 14/15دکدک    - 1401/11/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نابیتشپ  هداد  زکرم  یکیزیف  تخاسریز  یزاس  هدایپ  بصن و  تازیهجت  دیرخ  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 194/360/000/000  غلبم 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 10/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد فکمه  هقبط  نیرب  دلخ  کراپ  کی و  هقطنم  یرادرهش  نیبام  نامتخاس  نیرب  دلخ  هارراهچ  یتشهب  دیهش  راولب  زاریش   :: سردآ سردآ

07132332488-07132332353 :: نفلت :: Www.setadiran.ir-https://shaffaf.shiraz.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرهش یرهش نورد   نورد راب   راب لقن   لقن وو   لمح   لمح تیریدم   تیریدم روظنم   روظنم هبهب   لاعف   لاعف ناراکنامیپ   ناراکنامیپ وو   هطوبرم   هطوبرم یرازفا   یرازفا مرن   مرن یاه   یاه هناماس   هناماس ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 99

نابیتشپ نابیتشپ هداد   هداد زکرم   زکرم یکیزیف   یکیزیف تخاسریز   تخاسریز یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   بصن   بصن تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1010
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

183/1401/22 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا فده و   :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تدم 2 هب  هعطق  نیمات  اب  روشک  رسارس  رد  Edge دنرب زادرپدوخ  هاگتسد  یرازفا 360  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس

هناماس 2001001036000069  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هریاد ینابیتشپ -  نیمات و  لک  هرادا  مشش -  هقبط  کالپ 54 -  نابایخ 33 - شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت -  : سردآ رازگ  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
تاصقانم

35911531 - 35911530 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/23-183 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یداصتقا هنیجنگ   :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تدم هب  هعطق  نیمات  اب  روشک  رسارس  رد  هبوصنم   SIGMA دنرب زادرپدوخ  هاگتسد  یرازفا 320  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس  2

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاصقانم هریاد ه  ینابیتشپ -  نیمات و  لک  هرادا  مشش -  هقبط  کالپ 54 -  نابایخ 33 - شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت -   :: سردآ سردآ

3591153-35911531 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زادرپدوخ زادرپدوخ هاگتسد   هاگتسد   360360 یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 111 1

یرازفا یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1212
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ناشاک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/75 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/21هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هناسر رصع   :: عبنم :: 1401/11/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095426 :: هرازه هرازه :: 1401/11/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لقتسم هناماس  کی  یوررب  ریواصت  یراذگراب  لوط  رتمولیک  یبیرقت 1200  رادقم  هب  ناشاک  رهشرباعم  هجرد  یامروناپ 360  ریواصت  هئارا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

8-03155440055 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هعطق6093728 نیمات  اب  یهد  تبون  متسیس  هاگتسد  رازفا 1208  مرن  رازفا و  تخس  هحفص 17)ینابیتشپ  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

لوا تبون  یا  هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

99/055 :: یهگآ یهگآ هرامش   یمومعهرامش نالعا  هحفص  رد  یهگآ  مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
دشاب یم  ناریا  داتس  هناماس 

مهافت  :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  ود  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
دشاب یم 

6093851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HVAC SYSTEM PLC دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 46.000.000.000 

لایر نیمضت 2.300.000.000  هناماس 2001097576000018 -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

الاک روما  نامتخاس  یاهزاف 15 و 16  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب -  ناتسا  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ

07731318335 - 36 - 44 :: نفلت :: setadiran.ir SPGC.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

رهشرباعم رهشرباعم هجرد   هجرد   360360 یامروناپ   یامروناپ ریواصت   ریواصت هئارا   هئارا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1313

HVAC SYSTEM PLCHVAC SYSTEM PLC  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 1414
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دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/14 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش یلا  رشن  زور  تعاس 14  زا   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم یاربعبنم زور 1401/10/21 و  تعاس 17  ات 8  هرامش 1  دراوم  یارب   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
زور 1401/10/25 تعاس 17  ات 10  دراوم 9 

6093922 :: هرازه هرازه اتدکدک   دراوم 9  زور 1401/10/22 و  تعاس 8  ات 8  هرامش 1  دراوم  یارب   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
زور 1401/10/26 تعاس 8   10

لیذ  یاه  هصقانم  یرازگرب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هصقانم دیدجت  نیدرز  غاب  برد  رین ،  روحم  لپ  هاگتسد  هس  ثادحا  - 

قنارخ  هار  سیلپ  هاگساپ  یرادهگن  ریمعت و  - 
هصقانم دیدجت  هوکشر  یهار  هس  هثداح  رپ  هطقن  حالصا  - 

هصقانم  دیدجت   ) دابآرخف یاه  عطاقت  حالصا  یزاس و  نمیا  - 
هصقانم  دیدجت   ) هناماه ناکدرا -  روحم  هینبا  تمرم  رتمولیک 33 و  لپ  ثادحا  - 

هصقانم  دیدجت   ) هیضایب دابآ -  یجاح  روحم  یزاس  نمیا  تلافسآ و  شکور  - 
نیدلارون  هدازماما  هدودحم  رد  روحم  یهدناماس  یزاس و  نمیا  - 

هصقانم دیدجت   ) لیردراگ تمرم  بصن و  هیهت  - 
دابآ  رضخ  هداج  یتراظن  یاه  نیبرود  یرادهگن  ینابیتشپ و  یرادرب ،  هرهب  یزادنا  هار  بصن ، دیرخ ،  - 

هصقانم دیدجت  دزی  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  ششوپ  تحت  نکاما  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  - 

HSE یهاوگ طبترم و  هیاپ  اب  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  هینبا  ای  هاگدورف  دناب  هار و  هتشر  رد  تیحالص  یهاوگ  هئارا  هرامش 1  دروم  یارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامش دراوم  یارب  هینبا - هتشر  رد  تیحالص  یهاوگ  هیارا  دروم 2  یارب   - تسا یمازلا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  تسیز  طیحم  ینمیا  تیریدم  متسیس 

تسیز طیحم  ینمیا و  تشادهب  تیریدم  متسیس   HSE یهاوگ یزیر و  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  هاگدورف  دناب  هار و  هتشر  رد  تیحالص  یهاوگ  هئارا  ات 7   3
دناب هار و  هتشر  رد  تیحالص  یهاوگ  هئارا  ای  اههار  میرح  ینمیا و  لک  هرادا  هیدات  هئارا  هرامش 8  دروم  یارب  .تسا  یمازلا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا 

همانساسا رد  جردنم  تیلاعف  هنیمز  هرامش 9  دروم  یارب  دشابیم -  یمازلا  تراجت  ندعم و  تعنص ، ترازو  زوجم  ای  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  هاگدورف 
ای یطابترا و  یکینورتکلا  یاهمتسیس  یلک  روط  هب  ای  کیفارت و  لرتنک  تازیهجت  ای  ( ITS  ) لقن لمح و  دنمشوه  یاه  هناماس  اب  طابترا  رد  یتسیاب  نارگ  هصقانم 

.تسا یمازلا  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  ربتعم  یهاوگ  هئارا  هرامش 10  دروم  یارب  تاعالطا -  یروانف 

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

حالصا حالصا وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا یهار -  -  یهار هسهس   هثداح   هثداح رپرپ   هطقن   هطقن حالصا   حالصا هار -  -  هار سیلپ   سیلپ هاگساپ   هاگساپ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت روحم -  -  روحم لپلپ   هاگتسد   هاگتسد هسهس   ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع
اهاه عطاقت   عطاقت

1515
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

99/055 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم تفایردعبنم تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  ود   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094024 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 HVAC SYSTEM PLC دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 46.000.000.000 

لایر نیمضت 2.300.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مشش هاگشیالاپ  دیرخ  هرادا  الاک  روما  نامتخاس  یاهزاف 15 و 16  یونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092131000077 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6094227 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- هوکربا لصافدح  هطوبرم  تاباعشنا  یرسارس و  متشه  هلول  طخ  یاداکسا  تارباخم و  هکبش  ثادحا  هژورپ  یهاگراک  هیلاع و  تراظن  رواشم  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیچراپ

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 200 حتفم  هار  راهچ  یناقلاط  نابایخ  نارهت  سردآ  هب  ناریا  زاگ  هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: سردآ سردآ

81316718 :: نفلت :: www.setadiran.ir WWW.NIGCENG.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

HVAC SYSTEM PLCHVAC SYSTEM PLC  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 1616

هلول هلول طخطخ   یاداکسا   یاداکسا وو   تارباخم   تارباخم هکبش   هکبش ثادحا   ثادحا هژورپ   هژورپ یهاگراک   یهاگراک وو   هیلاع   هیلاع تراظن   تراظن رواشم   رواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  نامزمه  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RND-0118025-MH :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/19هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6094015 :: هرازه هرازه :: 1401/11/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح  افطا  بای  هلعش  ددع  دیرخ 47  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 18.800.000.000 

لایر نیمضت 940.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 118 الاک  تاکرادت  هرادا  دنزاش  یهار  هس  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  سردآ   :: سردآ سردآ

08633492842  - 33492840 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.ikorc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفن فاشتکا  تایلمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یگداماهرامش مالعا  زا  سپ  هتفه  کی   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نوراک  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  قیرح  یافطا  متسیس  بصن  ناراکنامیپ  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 217  02141451000 :: نفلت :: www.oeoc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: avl@oeoc.irسکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح افطا   افطا بای   بای هلعش   هلعش دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

رورس رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح یافطا   یافطا متسیس   متسیس بصن   بصن ناراکنامیپ   ناراکنامیپ ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1919

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

موس تبون  یا  هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هخرومهرامش مود )  تبون  یهگآ  پاچ  نامز  زا   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هخروم تعاس 16  ات   1401/10/08

یمالسا یروهمج   :: عبنم هخرومعبنم تعاس 9  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095024 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنش  زور  حبص  تعاس 8   - 1401/10/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  یتامدخ و  ینارمع و  روما  ودو ،  کی  هیاپ  یگدننار  زبس ،  یاضف  یرهش و  بور  تفر و  تامدخ  یراذگاو  تهج  یناسنا  یورین  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یعاجرا روما  ریاس  و 

رابدور رهش  : تامدخ ماجنا  لحم 
لایر  85/000/000/000: دروارب

هدنرب هدهعب  یهگآ  راشتنا  هنیزه  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر   5/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هصقانم 

رابدور یرادرهش   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

شرورپ شزومآ و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش زا  تیاس  زا  دانسا  تفایرد  ینامز  تلهم   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/10/11 هبنشکی  زور  تعاس 19  ات  رثکادح  خروم 1401/10/05  هبنشود 

نامز مایپ   :: عبنم تعاسعبنم ات  رثکادح  داهنشیپ  یرازگراب  تلهم   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/10/24 هبنش  زور   14

6093771 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 14  اهتکاپ  ییاشگزاب  نامز   - 1401/10/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/10/25

یا هنایار  تازیهجت  نیمات  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد دحاو  تسارح  زکرم  لوا  هقبط  شرورپ  شزومآ و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  هیمس  نابایخ  هب  هدیسرن  ینرق  نابایخ  نارهت  سردآ  : فلا : تکاپ هئارا   :: سردآ سردآ
قاتا 148

02141934  - سامت 82287007 هرامش   :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو ینارمع   ینارمع روما   روما ودو ،  ،  ودو کیکی   هیاپ   هیاپ یگدننار   یگدننار زبس ،  ،  زبس یاضف   یاضف وو   یرهش   یرهش بور   بور وو   تفر   تفر تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو تهج   تهج یناسنا   یناسنا یورین   یورین نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
یعاجرا یعاجرا روما   روما ریاس   ریاس وو   یناشن   یناشن شتآ   شتآ وو   یتامدخ   یتامدخ

2020

یایا هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094939000015 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6093930 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم یرادرهش  یرون  ربیف  ویتکا  هکبش  یکدی  یاهتراک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 29,690,000,000  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.ir rrk.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیک نیون  کیتامروفنا  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلا 16هرامش یرادا 8  تعاس  هبنشود  زور  تعاس 16   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم هبنشکیعبنم زور  تعاس 16   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاس سنسیال 3  اب   forti gate 60f هاگتسد ود  لیوحت  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  150/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاکرادت دحاو  کالپ 2  یضاترم  شبن  موس ، نابایخ  یباجنس  نابایخ  ردام  نادیم  دامادریم  نارهت   :: سردآ سردآ

73689105 :: 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

یناسرزور6093581 هب  تهج  یرازفا  مرن  یاه  هتسب  نیمأت  ینف و  راکهار  هئارا  ناراکنامیپ  ییاسانش 
"RAN-ZTE هکبش یرازفا  مرن 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

وکسیس6094049 تازیهجت  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نابیتشپ6094200 هداد  زکرم  یکیزیف  تخاسریز  یزاس  هدایپ  بصن و  تازیهجت  دیرخ  هحفص 5)تایلمع  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یرون یرون ربیف   ربیف ویتکا   ویتکا هکبش   هکبش یکدی   یکدی یاهتراک   یاهتراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

هلاس هلاس سنسیال  33   سنسیال اباب     forti gate 60fforti gate 60f  هاگتسد هاگتسد ودود   لیوحت   لیوحت وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

یا هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  دیدجت  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

183/1401/18 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما تصرف   :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس تدم 2  یارب  روشک  رسارس  رد  کناب  بعش  رد  هعطق  نیمات  اب  یهد  تبون  متسیس  هاگتسد  رازفا 1208  مرن  رازفا و  تخس  ینابیتشپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هناماس 2001001036000073  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینابیتشپ نیمات و  لک  هرادا  مشش -  هقبط   - 54 کالپ - 3 نابایخ شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت -   :: سردآ سردآ

35911530-35911464 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هعطق هعطق نیمات   نیمات اباب   یهد   یهد تبون   تبون متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد   12 081208 رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2424

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

یمومع هصقانم  یهگآ  هیحالصا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هسهرامش زور  ات  خروم 1401/9/16  هبنشراهچ  زور  زا   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش 

یدازآ رصع   :: عبنم تعاس 8عبنم ات  هبنشراهچ 1401/9/23  زور  زا   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم هبنش  زور  حبص 

6093721 :: هرازه هرازه خیراتدکدک   هبنش  زور  تعاس 14   - 1401/10/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع هصقانم  یهگآ  هیحالصا  یهگآ : : *** یهگآ حرش   حرش
: ددرگ یم  حالصا  لیذ  حرش  هب  دراوم  رکذلا  لیذ  تاصقانم  صوصخ  رد  خیرات 1401/9/16  هب  تلاسر  راشتنالا  ریثک  یمسر و  همانزور  رد  هدش  جرد  یهگآ  وریپ 

(3-1  ) قطانم هدودحم  رد  ناوخ  کالپ  یاهنیبرود   ) کیفارت لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  دیرخ و   - 1
قطانم 5-2 )  هدودحم  رد  ناوخ  کالپ  یاه  نیبرود  کیفارت  لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  دیرخ و   - 2

دوب  دهاوخ  خیرات 1401/10/12  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  نامز  - 
.دوب دهاوخ  هخروم 1401/10/24  هبنش  زور  حبص  تعاس 08:00  ات  هخروم 1401/10/13  هبنش  هس  زور  زا  داتس  هناماس  رد  دانسا و  یراذگراب  تلهم  - 

دوب دهاوخ  تعاس 14:00  هخروم 1401/10/24  هبنش  زور  تاداهنشیپ  ییاشگزاب  نامز  - 
زیربت  یرادرهش  للملا  نیب  روما  تاطابترا و  لک  هرادا 

هدرپس غلبم  لایر  دروآرب 114.229.400.000  غلبم  قطانم 2 و 5  هدودحم  رد  ناوخ  کالپ  یاه  نیبرود  کیفارت  لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  دیرخ و  - 
لایر   5.711.470.000

رد تکرش  هدرپس  لایر و   86/443/800/000: دروآرب غلبم  اب  1و3 )  ) قطانم هدودحم  رد  ناوخ  کالپ  یاه  نیبرود  کیفارت  لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  دیرخ و 
لایر هصقانم 4/322/190/000 

همانتنامض تروص  هب  هدرپس  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یا و هنایار  یاههداد  هکبش  ینابیتشپ و  تامدخ  هنیمز  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  هیاپ 4  لقادح  ندوب  اراد  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب 
لک تارادا  ای  اهرهشنالک و  یاهیرادرهش  اب  دادرارق  دادعت 2  هب  لقادح  هصقانم  عوضوم  اب  طبترم  یراک  هموزر  ندوب  اراد  اتفا و  یهاوگ  ندوب  اراد  اب  هارمه  یتارباخم 

.دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  یاه  هنیزه  هیلک  هژورپ - ) یارجا  تهج  ناگدننک  تکرش  یلام  ییاناوت   ) یزاسرهش هار و 

قاتا 506  هقبط 5  زیربت  یرادرهش  نامتخاس  یبونج  راز  هلال  شبن  یدازآ  نابایخ  رد  عقاو  زیربت  یرادرهش  یاهدادرارق  روما  لیوحت :  :: سردآ سردآ
نیمزریز هقبط  رد  عقاو  زیربت  یرادرهش  هسلج  قاتا  لحم  شیاشگ :

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوخ ناوخ کالپ   کالپ یاه   یاه نیبرود   نیبرود کیفارت   کیفارت لرتنک   لرتنک دنمشوه   دنمشوه تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 14هرامش خیرات 1401/10/05  زا   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما تصرف   :: عبنم تعاسات 14عبنم  - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093726 :: هرازه هرازه تعاسات 14دکدک    - 1401/10/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رد هصقانم  هرامش   ) لای 1/021/000/000 نیمضت غلبم  لایر و  رب 20/401/492/000 غلاب  یدروآرب  اب  کارا  رهش  حطس  هدایپ  رباع  یاهلپ  یزیما  گنر  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
داتس 2001005111000082) هناماس 

هناماس رد  هصقانم  هرامش   ) لایر نیمضت 683/000/00  غلبم  لایر و  رب 13/648/043/123  غلاب  یدروآرب  اب  کارا  رهش  حطس  رد  یکیفارت  یاه  هدرن  بصن  ارجا و 
داتس 2001005111000083

هار لقادح 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

08633136091 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هقطنم 6  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

83-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یهگآعبنم راشتنا  پاچ و  خیرات  زا  زور  هد  دانسا  هئارا  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش تهج  اذل  دیامن  راذگاو  طیارش  دجاو  نایضاقتم  هب  یمومع  هصقانم  تافیرشت  یرازگرب  قیرط  زا  ار  ریز  لودج  رد  جردنم  دراوم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیآ یم  لمع  هب  توعد  یقوقح  صاخشا  هیلک  زا  روکذم  هصقانم  رد 

شش  هقطنم  حطس  یهارگرزب  یلصا و  رباعم  لوادج  یزیمآ  گنر  تایلمع  - 
هام تدم 6  لایر -  هیاپ 27.440.000.000 غلبم  - 

یدابآ دسا  نیدلا  لامج  دیس  نادیم  هبعش  رهش  کناب  دزن  شش  هقطنم  ناراکنامیپ  یناما  هدرپس  مان  هب  هرامش 1005012470  هب  هدرپس  باسح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم 

دشابیم هصقانم  ناگدنرب  هدهع  هب  هلماعم  غلبم  تبسن  هب  یهگآ  هنیزه 
دشابیم تامدخ  اه و  هژورپ  تامازلا  زا  تیفیک  تمالس و  ینمیا   ، یطیحم تسیز  طباوض  یارجا  هب  دهعت  هقطنم 6  رد  هچراپکی  تیریدم  متسیس  رارقتسا  هب  رظن 

لایر  هدرپس 824.000.000  نازیم 
یزیمآ گنر  ای  هینبا  هبتر 

لامجدیس نابایخ  رد  عقاو  نارهت  هقطنم 6  یرادرهش  یاهدادرارق  هرادا  زا  ار  هصقانم  دانسا  دنناوتیم  نایضاقتم  تاداهنشیپ  لوبق  دانسا و  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
اهدادرارق دحاو  موس  هقبط  کی  هرامش  نامتخاس  یدابآ  دسا  نیدلا  لامج  دیس  نادیم  یدابآ  دسا  نیدلا 

ود هرامش  نامتخاس  یدابآ  دسا  نیدلا  لامج  دیس  نادیم  یدابآ  دسا  نیدلا  لامج  دیس  نابایخ  رد  عقاو  نارهت  هقطنم 6  یرادرهش  یزکرم  هناخریبد  هب  نآ  لیوحت 
فکمه هقبط ی 

:: 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

یکیفارت یکیفارت یاه   یاه هدرن   هدرن بصن   بصن وو   ارجا   ارجا رهش - - رهش حطس   حطس هدایپ   هدایپ رباع   رباع یاهلپ   یاهلپ یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 2626

یهارگرزب یهارگرزب وو   یلصا   یلصا رباعم   رباعم لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هقطنم 9  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/53 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم هبنشودعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 9 حطس  یهارگرزب  ینمیا  یاه  ظافج  یرادهگن  بصن و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  10/500/000/000 دروارب :

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   350/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام  تدم 12 

جنپ هیاپ  لقادح  اب  یربارت  هار و  هتسر 

اهدرارق روما  فکمه -  هقبط  هقطنم 9  یرادرهش  نارهت -  هقطنم 9  یرادرهش   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: providers.tehran.ir -business.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتکرش  :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

تفایرد تلهم  دیدمت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم :: 1401/10/17عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوردوخ  GRP اه و هار  یزاسور  تیعضو  هزیناکم  تشادرب  تازیهجت  حلاصم و  تمواقم  کیزیفوئژ ، تازیهجت  اه و  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

 - لایر تنامض 27.500.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: moshaver.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

حطس حطس یهارگرزب   یهارگرزب ینمیا   ینمیا یاه   یاه ظافح   ظافح یرادهگن   یرادهگن وو   بصن   بصن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2828

GRPGRP  وو اهاه   هار   هار یزاسور   یزاسور تیعضو   تیعضو هزیناکم   هزیناکم تشادرب   تشادرب تازیهجت   تازیهجت وو   حلاصم   حلاصم تمواقم   تمواقم کیزیفوئژ ، ، کیزیفوئژ تازیهجت   تازیهجت وو   اهاه   هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
ییوردوخ ییوردوخ

2929
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سیدرف یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6094272 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ود  کی و  هقطنم  یکیفارت  تازیهجت  ییامنهار و  یاه  غارچ  مئالع و  اهولبات و  یزاسزاب  ریمعت و  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  تدم 4  سیدرف  - رهش  حطس  ارجا  لحم  لایر -  دروارب 25.000.000.000 

هام تدم 3  لایر -  دروارب 25.000.000.000  یرها -  کیپ و  یوک  رباعم  یارب  تالحم  یهدناماس 

تازیهجت  تاسیسات و  لقادح 5  هبتر  لایر -  هدرپس 1.250.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یربارت  هار و  لقادح 5  هبتر  لایر -   1.250.000.000

لایر دانسا 2.000.000  هنیزه 

کی یفنم  هقبط  سیدرف  یزکرم  یرادرهش  هناخریبد  زاگرف  هار  راهچ  هب  هدیسن  مدقم  ینارهت  راولب  سیدرف   :: سردآ سردآ

یلخاد 158  02636658111 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

نارهت ناتسا   ، یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 9هرامش  - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناجیابرذآ مایپ   :: عبنم تعاس 9عبنم  - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094665 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/10/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناقزرو ناتسرهش  ناتسن  ناگنیرک و  ولکچیچ  ییاتسور  هار  یزاسهب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناکلم بانب -  روحم  بانب  زا  یروبع  یلصا  روحم  تلافسا  شکو  رو  یریگ  هکل 

افلج ناتسرهش  دازارام  یهار  هس  رهشیداهروحم  تلافسا  شکور  یریگ و  هکل 
یهگا لصا  رد  لماک  حرش  ...و  نارهت  هزاورد  تمس  زا  ییاسک  دیهش  نابوتا  یجورخ  یدورو و  زیربت و  یبرغ  یدنبرمک  روحم  تلافسا  شکور  یریگ و  هکل 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ربجنر سدنهم  یاقا  یگدیسرو  نامیپ  هرادا  یقرش  ناجیابرذا  ناتسا   :: سردآ سردآ

02141934-04134487608 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   ییامنهار   ییامنهار یاه   یاه غارچ   غارچ وو   مئالع   مئالع وو   اهولبات   اهولبات یزاسزاب   یزاسزاب وو   ریمعت   ریمعت وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

روحم روحم تلافسا   تلافسا شکو   شکو رورو   یریگ   یریگ هکل   هکل -- ییاتسور ییاتسور هار   هار یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 3131
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زاوها یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

عورش  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094666 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلیسونیدب خروم 1401/10/3  هرامش 1101  هب  ناتسزوخ  یامه  یناتسا  همانزور  هرامش 2068 و  هب  عورش  یروشک  همانزور  یهگآ  پاچ  وریپ  امارتحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  حیحصت  لیذ  حرش  هب  هژورپ  عوضوم 

ود هقطنم  رد  زابناج  عطاقت  هلغاغد و  لپ  رد  عقاو  لیردراگ  یارجا  هیهت و  یراذگاو 
لایر  غلبم 3.708.069.754 

هام هژورپ 4  یارجا  تدم 

لایر هدرپس 185.403.488  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

ناتسزوخ امه   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلیسونیدب خروم 1401/10/3  هرامش 1101  هب  ناتسزوخ  امه  یناتسا  همانزور  هرامش 2068 و  هب  عورش  یروشک  همانزور  یهگآ  پاچ  وریپ  امارتحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم حیحصت  لیذ  حرش  هب  هژورپ  عوضوم 

( مراهچ تبون  یارد (  رهش  ود  هقطنم  رد  زابناج  عطاقت  هلغاغد و  لپ  رد  عقاو  لیردراگ  یارجا  هیهت و 
لایر  دروآرب 3.708.069.754 

هام ارجا 4  تدم 

لایر هدرپس 185.403.488  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هثداح6093922 رپ  هطقن  حالصا  هار -  سیلپ  هاگساپ  یرادهگن  ریمعت و  روحم -  لپ  هاگتسد  هس  ثادحا 
اه عطاقت  حالصا  یزاس و  نمیا  یهار -  هس 

هحفص 11) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

لیردراگ لیردراگ یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3232

لیردراگ لیردراگ یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3333
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا عیانص  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

01/20 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6094045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پآدلوف برد  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دشابیم هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  رشن  هنیزه  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناریا عیانص  تکرش  مجنپ -  تمکح  زربلا -  یتعنص  رهش  نیوزق -  سردآ   :: سردآ سردآ

02832225650 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

مود تبون  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرمود  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

5-2500-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش ات  خروم 1401/10/5  تعاس 10  زا   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 19  ات  زا 1401/10/19   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093564 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/11/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یناگرزاب  ینف و  یبایزرا  اب  هارمه  ناگزمره  ناتسا  یاه  هاگدورف  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم  یبناج  تازیهجت  کرحم و  تباث ،  عون  زا   IP هکبش تحت  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دادعت 246  بصن  دیرخ و 

زور هژورپ 180  تدم  لایر -  دروارب 120.000.000.000 

لایر نیمضت 6.000.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یهاگدورف 07632388059 یقوقح  یناگرزاب و  روما  هرادا  ناگزمره  ناتسا   :: سردآ سردآ

02141934 :88969737 و 85193768 - نارهت مان  تبث  رتفد   :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پآدلوف پآدلوف برد   برد نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3434

هطوبرم هطوبرم یبناج   یبناج تازیهجت   تازیهجت وو   کرحم   کرحم تباث ، ، تباث عون   عون زازا     IPIP هکبش   هکبش تحت   تحت هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   246246 دادعت   دادعت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535
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نامرک ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004185000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 10هرامش  - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 10عبنم ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093874 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرک ناتسا  بعش  روما  هرادا  یریوصت  تراظن  متسیس  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شورف زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  ینابیتشپ و  یرادهگن و  یکدی و  مزاول  نیمأت  تخاس و  ریز  هکبش  یارجا  شزومآ و  یزادنا و  هار  بصن و  حلاصم  الاک و  نیمأت 

هتسب رادم  یاهنیبرود  اب  یریوصت  تراظن  متسیس 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

03432234763 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یر وفسنارت  ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

تاعالطا  :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 14  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  متسیس  زیهجت  تالآ -  نهآ  یراتور -  الخ  پمپ  کماداب -  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناتسوب نابایخ  یاهتنا  یلامش  یروانف  یروانف  نادیم  دنرپ -  یتعنص  کرهش   :: سردآ سردآ

02191011296 :: نفلت :: WWW.ITR.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

کناب کناب بعش   بعش زازا   یدادعت   یدادعت ردرد   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3636

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس زیهجت   زیهجت تالآ -  -  تالآ نهآ   نهآ یراتور -  -  یراتور الخالخ   پمپ   پمپ کماداب -  -  کماداب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737
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یقرش ناجیابرذآ  زاگ  تکرش   *** :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/99 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6095301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا تظافح  تازیهجت  نیبرود و  ملق  دیرخ 10 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تفن  ترازو  تسارح  نامزاس  تیحالص  دات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  15/400/000/000 نیمضت : 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ  تکرش  یمومع  طباور   :: سردآ سردآ

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

041 - 34447089 :: 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

ناوخ6093721 کالپ  یاه  نیبرود  کیفارت  لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  هحفص 17)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هثداح6093922 رپ  هطقن  حالصا  هار -  سیلپ  هاگساپ  یرادهگن  ریمعت و  روحم -  لپ  هاگتسد  هس  ثادحا 
اه عطاقت  حالصا  یزاس و  نمیا  یهار -  هس 

هحفص 11) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت وو   نیبرود   نیبرود ملق   ملق 1010 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6093855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا مرف  قباطم  الاک  - تسا هباشم  دک  ناریا  -BPMS رتسب رب  تاسلج  تیریدم  نامتخاس و  یژرنا  تیریدم  هناماس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا زاین  دروم  تسویپ 

1101091574001029 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تویا رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تویا  رتسگارف  هدنزاس  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  کسید  دراه  عون  تیفیک  تیریدم  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/12/28 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32912722-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6094086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تایئزج هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا   ( هدنشورف فرط  زا  یتناراگ  یاراد   ) تیگ سراپ  هاگتسد  یرازفا  مرن  هتسب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دادعت  دیرخ و 

1101001022002123 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

فیرش رتسگ  رازفا  نما  هدننک  هضرع  عجرم  تیگ 1000  سراپ  هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادعت دیرخ و  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا   ( هدنشورف فرط  زا  یتناراگ  یاراد   ) تیگ سراپ  هاگتسد  یرازفا  مرن  هتسب  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم 

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BPMSBPMS رتسب   رتسب ربرب   تاسلج   تاسلج تیریدم   تیریدم وو   نامتخاس   نامتخاس یژرنا   یژرنا تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

هنایار هنایار هکبش   هکبش لاوریاف   لاوریاف تیگ -  -  تیگ سراپ   سراپ هاگتسد   هاگتسد یرازفا   یرازفا مرن   مرن هتسب   هتسب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040
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روشک ینوناق  یکشزپ  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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم جرش و  هب  ( Kaspersky) یکسرپسک تکرش  لانیجروا  هخسن  زا  هنایار و  یارب 1926  سوریو  یتنآ  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هناماس  رد  تسویپ 

تسا هباشم  یضرف و  دک  ناریا 
1101003009000173 زاین :  هرامش 

روشک ینوناق  یکشزپ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS ADVANCED یتراجت مان   DVD عون سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

داپژد هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک 
ددع 1,926 دادعت : 

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

.دیدرگ دهاوخ  فذح  روتکاف  شیپ  نودب  هدش  هئارا  یاه  تمیق  تسا و  یرورض  هناماس  رد  یراذگراب  ناگدننک و  تکرش  طسوت  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
55608063 یردان :  سدنهم  یاقآ 

1114791157 یتسپ :  دک  ینوناق ،  یکشزپ  نامزاس  قاثیم - هچوک  تشهب - خ  رهش - کراپ  یبونج  علض  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55604141-021  ، 55609071-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55169681-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( KasperskyKaspersky)) یکسرپسک یکسرپسک تکرش   تکرش لانیجروا   لانیجروا هخسن   هخسن زازا   وو   هنایار   هنایار   19261926 یارب   یارب سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 4141
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ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ تفایرد و  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000136 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1402/10/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز 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 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

6094327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یمومع  طیارش  هارمه  هب  هتفه  رد  زورکی  سانشراک  کی  میقم و  رتویپماک  سدنهم  کی  لماش  هکبش  ینابیتشپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - .دشاب یم 

1101003134000408 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

یزیرهم سدنهم  سامت 09121532293  نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3713649161 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  یناساول ، دیهش  نابیایخ  مق ، مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37713752-025  ، 37750935-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37727300-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخادرپ تخادرپ وو   تفایرد   تفایرد هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 4242

هتفه هتفه ردرد   زورکی   زورکی سانشراک   سانشراک کیکی   وو   میقم   میقم رتویپماک   رتویپماک سدنهم   سدنهم کیکی   لماش   لماش هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 4343

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سبط یرون  ربیف  هنایاپ  لرتنک  سسکا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002124 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 : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  هدوب و  ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  الاک.دوش  هعجارم  تسویپ  هب  زاین  زا  عالطا  تهج  ** تسا هباشم  دک  ناریا   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  تسیل  یراذگراب  لیمکت و  هب  طونم  ، یداهنشیپ تمیق  لوبق.دشابیم 

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

32214471-056  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراس هر )  ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094604 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادا قاروا  اه و  همان  پیات )  ) یسیون نیشام  هب  طوبرم  روما  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094778000015 زاین :  هرامش 

یراس ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817718743 یتسپ :  دک  یراس ،  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  یزار  یراس خ  ناردنزام  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33361700-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33361700-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سبط سبط یرون   یرون ربیف   ربیف هنایاپ   هنایاپ لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 4444

یرادا یرادا قاروا   قاروا وو   اهاه   همان   همان پیات ) ) پیات  ) ) یسیون یسیون نیشام   نیشام هبهب   طوبرم   طوبرم روما   روما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 4545

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094729 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتنیا سیورس  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091916000059 زاین :  هرامش 

نادمه هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

لاس 1 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ  کرادم  هب  هجوت  اب  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  تمیق  داهنشیپ  مرف  یرازگراب 

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

38262140-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38262140-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094785 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CRM Callcenter رفاسم یادص  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000139 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1402/10/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا سیورس   سیورس دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 4646

CRM CallcenterCRM Callcenter  رفاسم رفاسم یادص   یادص هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 4747

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094854 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییوگخساپ تهج   63977122 یرتسگداد ناتسرامیب  اهرازفا ی  مرن  هیلک  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ و 

1101004813000388 زاین :  هرامش 
هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
لاس 1 دادعت : 

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

دشاب هدوزفا  شزرا  یاراد  دشابیم و  هناهام  تیعضو  تروص  ساسا  رب  باسحتروص  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

63977151-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094971 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگودرا نویسرپ  هناماس  یطابترا  تخاسریز  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985007903 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ندومن لیمکت  هب  تبسن  یهاگودرا  نویسرپ  هناماس  یزادنا  هار  تهج  زاین  دروم  تازیهجت  تسیل  هدهاشم  زا  سپ  تسا  دنمشهاوخ  امارتحا ؛"  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لاسرا  یراذگراب و  داتس  هناماس  رد  اضما  رهم و  زا  سپ  هدومن و  مادقا  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  خرن  هئارا  مرف 

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

34148326-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن هیلک   هیلک یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 4848

یهاگودرا یهاگودرا نویسرپ   نویسرپ هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت زازا   هعومجم   هعومجم یهاگودرا - - یهاگودرا نویسرپ   نویسرپ هناماس   هناماس یطابترا   یطابترا تخاسریز   تخاسریز تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095018 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسمش لاسکی  تدمب  تنرتنیا  رتسبرب  سنارفنک  وئدیو  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003023000053 زاین :  هرامش 
روشک یکشزپماد  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
یمجح 1 دادعت : 

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

تسویپ رد  یکناب  همانتنامض  اب  دادرارق  طیارش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1431683765 یتسپ :  دک  نیدلا ،  لامج  دیس  نابایخ  یادتبا  دابآ - فسوی  یهار  ود  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88953400-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88953400-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هریغ  لباک و  چیوس - رتیلپسا -  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001597000290 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روشک متسیس  هداد  یاساپآ  هدنزاس  عجرم  یاساپآ  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  شخپ  عماج  نویساموتا  متسیس  ناونع   USP لگناد رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

متسیس هداد  یاساپآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
هتسب 40 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ   - تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم   - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - یضاقتم دحاو  دات  لیوحت و  زا  سپ  هام  هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ 

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

33337001-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331001-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسمش یسمش لاسکی   لاسکی تدمب   تدمب تنرتنیا   تنرتنیا رتسبرب   رتسبرب سنارفنک   سنارفنک وئدیو   وئدیو تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 5050

هریغ هریغ وو   لباک   لباک چیوس - - چیوس رتیلپسا -  -  رتیلپسا ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

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

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

6093641 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک بصن و  تامدخ  اب  هارمه  رکرمتم  نزاخم  نویساموتا  هکبش  نفلت و  یلخاد و  طابترا  یزادنا  هار  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645003004 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  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

ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

SABA-169-TE-01T-1599 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/14هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6094008 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DDC متسیس  CPU تراک 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

یایا هراوهام   هراوهام وو   میسیب   میسیب میساب ، ، میساب یتارباخم   یتارباخم یاهتیلاعف   یاهتیلاعف ناونع : : ناونع 5252

DDCDDC  متسیس متسیس   CPUCPU تراک تراک ناونع : : ناونع 5353

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشمریغ  دک  ناریا  انمض  یتسویپ  لیاف  حرش  قباطم   scs لرتنک متسیس  یارب  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000470 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ولبات نامرک  هدننک  هضرع  عجرم  . LAMBDA Co هدنزاس عجرم  یزلام  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  قرب  ولبات  دربراک   HWS لدم لماک  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

تس 4 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هناماس  همیمض  دیاب  یلام  ینف و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  لاسرخآ  باسح  هیوست 

1879943393 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  هاگورین -  هداج  زا  دعب  نیطسلف -  راولب  رهش - رقاب  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6094656 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/09/18 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
obara کرام شوج  هطقن  هاگتسد  رپوتسا  هتسد  ناونع : 

14012418 مالعتسا :  هرامش 
رادا دحاو : 

0fe8
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  ه 

2022/12/31 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

scsscs لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یارب   یارب مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 5454

obaraobara کرام   کرام شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد رپوتسا   رپوتسا هتسد   هتسد ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنردیفس LED - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گنرزبس LED - 2

گنر  یبآ  LED - 3
V/3OAO یرس  DVP-04D-SL هعسوت لوژام  - 4

DOP-TO7 BV شیامن هحفص  - 5
V4/18A1 یرس  DVPO4TC-S امد تراک  - 6

1101001609003366 زاین :  هرامش 
ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعنص دنرفا  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  سنمیز  یتراجت  مان   6GK1561-1AA00 یتعنص هنایار  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 5,009 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامرف هجوت  تساوخرد  وزاین  یلک  حرش  هب  افطل  تسویپ  هب  دیرخ  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
*** دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  یرازگراب  بسک  زاوج  روتکاف و  شیپ  ****

 : یتسپ دک  ناغم ،  یرورپماد  تعنصو و  تشک  تکرش  دابآ  سراپ  ناتسرهش  یرتمولیک  لیبدرا 25 ناتسا  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5695161111

31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رثوک سرگاز  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

ZPGM-241-52 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401-10-17هرامش عورش 10-10-1401  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6095121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

THERMOSTAT FOR VOPRISER ALGAS , PART NO:3-3540E یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: 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

DOP-DOP- شیامن   شیامن هحفص   هحفص - - V/3OAO 5V/3OAO 5 یرس یرس   DVP-04D-SLDVP-04D-SL هعسوت هعسوت لوژام   لوژام - - 44 گنر   گنر یبآ   یبآ LEDLED گنرزبس  33 - - گنرزبس LEDLED - - 22 گنردیفس   گنردیفس LEDLED - - 11 ناونع : : ناونع
یتعنص یتعنص هنایار   هنایار هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت لوژام   لوژام -- -- V4/18A1V4/18A1 یرس   یرس   DVPO4TC-SDVPO4TC-S امد   امد تراک   تراک - - TO7 BV 6TO7 BV 6

5656

THERMOSTAT FOR VOPRISER ALGAS ,  PART NO:3-3540ETHERMOSTAT FOR VOPRISER ALGAS ,  PART NO:3-3540E ناونع : : ناونع 5757
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دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: 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   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قبط   WAGO PLC-ETHERNT تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092447001197 زاین :  هرامش 

دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم   WAGO یتراجت مان  لدم 837-750   PLC یتظافح لوژام  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخن  یسررب  یلام  داهنشیپ  ینفداهنشیپ ، تسویپ  مدع  تروص  رد  .تسا  یمازلا  ینف  داهنشیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492843-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: 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   88 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

PLCPLC  یتظافح یتظافح لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 5858
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سراف ناتسا  زاگ  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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6093649 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف ناتسا  زاگ  تکرش  یاه  نامتخاس  قیرح  یافطا  نالعا و  یاه  متسیس  یقرب و  تاسیسات ، لاکیناکم ، زیلانآ  پگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092586000377 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
فانصا یاههیداحتا  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شریذپ دروم  یراک  هموزر  یسررب  زا  سپ  دنشاب  هتشاد  عوضوم  نیمه  رد  قفوم  یراک  هموزر  یناتسا  یاهزاگ  تکرش  رد  هک  ییاه  تکرش  افرص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دنهاوخ 

7175957111 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  زاگ  تکرش  ضوح - خاب  شبن  لالقتسا - راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38209000-071  ، 8209443-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرحءافطا متسیس  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092640000539 زاین :  هرامش 

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ - زکرم  هدننک :  رازگرب 
افطا تعنص  رهم  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم   UNIDET یتراجت مان   SE-AFS لدم  CO2 یزاگ کیتاموتا  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  لاوس  هنوگره  تروصرد  دیئامن  یراذگراب  مالعتسا  مرف  هارمه  هب  اردوخ  کرادم  هیلک  اه  هدننک  تکرش  هیلک  تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  09132424062

7616913911 یتسپ :  دک  روپ ،  یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هر )  ) ینیمخ ماما  هارگرزب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33223032-034  ، 31328000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33257770-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش تکرش یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح یافطا   یافطا وو   نالعا   نالعا یاه   یاه متسیس   متسیس وو   یقرب   یقرب تاسیسات ، ، تاسیسات لاکیناکم ، ، لاکیناکم زیلانآ   زیلانآ پگپگ   ناونع : : ناونع 5959

قیرحءافطا قیرحءافطا متسیس   متسیس یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 6060
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094240 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سبط یرون  ربیف  هنایاپ  یتسد  کیتاموتا و  قیرح  افطا  تازیهجت  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002122 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم تعنص  ناماس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایاب  یتراجت  مان   kg 6 یدالوف ردنلیس  قیرح  افطا  یناشن  شتآ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

یقحای اضردمحم  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  هدوب و  ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  الاک.دوش  هعجارم  تسویپ  هب  زاین  زا  عالطا  تهج  ** تسا هباشم  دک  ناریا   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  تسیل  یراذگراب  لیمکت و  هب  طونم  ، یداهنشیپ تمیق  لوبق.دشابیم 

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

32214471-056  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیسره 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 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

6094609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلک ددع  یبیرقت 150  دادعت  هب   co2 مرگولیک زاگ و 6-4-3  ردوپ  مرگولیک  قیرح 12-6-4-3-2-1- ءافطا  لوسپک  ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030268000027 زاین :  هرامش 

نیسره ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

150unn دادعت : 
1402/10/10 زاین :  خیرات 

نیسره رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دوش هداد  لیوحت  اهضیوعت  تاریمعت و  هیلک  یغاد  - ددرگ یراذگراب  روتکاف   - دشاب ادج  مادکره  یارب  یکیکفت  تروص  هب  یراذگ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6731674586 یتسپ :  دک  نکسم ،  داینب  بنج  - ادهش راولب  - نیسره ناتسرهش  - هاشنامرک نیسره ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45124120-083  ، 45122533-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45125004-083 :: 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

kgkg  66 یدالوف   یدالوف ردنلیس   ردنلیس قیرح   قیرح افطا   افطا یناشن   یناشن شتآ   شتآ   CO2CO2 یواح   یواح هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 6161

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا لوسپک   لوسپک ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 6262

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

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

زا 103 ھحفص 38 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/z369pxlfu8rvw?user=37505&ntc=6094240
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6094240?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zwgspzns79gkz?user=37505&ntc=6094609
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6094609?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یکشزپ مولع  هاگشناد  باقن -  مشاه  ینب  رمق  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
راوزبس

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامیاز کولب  تهج  یکیرتکلا  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
داژن راشفا  کرام  هریغ  لباک و  مزاول  - ولاپآ کرام  قیرح  مالعا  مزاول  - ردیانشا کرام  قرب  ولبات  مزاول  - ناسهم کرام  زیرپ  دیلک 

1101092468000006 زاین :  هرامش 
راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  باقن    مشاه  ینب  رمق  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یفیرش راتخم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  انیراس  لدم   w 60 ناوت  60x60 یا هحفص  لنپ  یباتهم   LED پمال الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

دشاب یم  ههام  ود  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  تاحیضوت و  هب  امتح  تمیق  داهنشیپ  تهج 

9647134967 یتسپ :  دک  مشاه ،  ینب  رمق  ناتسرامیب  باقن -  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5222882-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52220771-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEDLED  پمال پمال لباک - - لباک -- قیرح قیرح مالعا   مالعا مزاول   مزاول -- قرب قرب ولبات   ولبات  - - زیرپ زیرپ دیلک   دیلک ناونع : : ناونع 6363
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یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094944 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  کیتاموتا  قیرح  متسیس  لماک  بصن  جیکپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تازیهجت زا  یرادرب  هرهب  تیفیک و  یارب  یناشن  شتا  نامزاس  هیدات  اب  یرادرب  هرهب  شزوما و  دیدزاب 

1101090260000808 زاین :  هرامش 
یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  یژرنا  رایمه  ءافطا  هدنزاس  عجرم  یژرنارایمه  یتراجت  مان   S1.HE 1021 لدم یناشن  شتآ  لسوریآ  راکدوخ  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 
یژرنا رایمه  ءافطا  هدننک  هضرع  عجرم 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریغ رد  ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  یلایر  ینف و  داهنشیپ.ددرگ  هعلاطم  امتح  دشابیم  یتسویپ  کرادم  رد  تسویپ  لیاف  هارمه  هب  اهب  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم لاطبا  تساوخرد  تروص  نیا 

1435884711 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  ورس - نابایخ  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یارب یارب یناشن   یناشن شتا   شتا نامزاس   نامزاس هیدات   هیدات اباب   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   شزوما   شزوما دیدزاب   دیدزاب تسویپ   تسویپ حرش   حرش هبهب   کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح متسیس   متسیس لماک   لماک بصن   بصن جیکپ   جیکپ ناونع : : ناونع
تازیهجت تازیهجت زازا   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   تیفیک   تیفیک

6464
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

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

52456780 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/10/30هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/10/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/10/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژیسکا دحاو  مور  روزیلانآ  کقاتازاگ  مالعا  متسیس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
7 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نژیسکا نژیسکا دحاو   دحاو مور   مور روزیلانآ   روزیلانآ کقاتازاگ   کقاتازاگ مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 6565
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ملاسا ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد خساپ  دنا  هتشاد  لحم  زا  دیدزاب  تمیق  مالعا  زا  لبق  هک  ییاه  مالعتسا  هب   - قیرح یافطا  یشک  هلول  یاه  متسیس  حالصا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدودحم  رد  دارفا  اب  تیولوا  - دوش یم 

1101092124000008 زاین :  هرامش 
ملاسا ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

قیرح یافطا  یشک  هلول  یاه  متسیس  حالصا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدودحم  رد  دارفا  اب  تیولوا  - تسا یمازلا  دیدزاب  .دوش  یم  هداد  خساپ  دنا  هتشاد  لحم  زا  دیدزاب  تمیق  مالعا  زا  لبق  هک  ییاه  مالعتسا  هب  طقف 

4389119358 یتسپ :  دک  ملاسا ،  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  ملاسا - بوچ  عیانص  بنج  - ینیمخ ماما  نادیم  - ملاسا شلاط ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44261481-03  ، 44263052-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44264064-013 :: 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   2121 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح یافطا   یافطا یشک   یشک هلول   هلول یاه   یاه متسیس   متسیس حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 6666
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یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6093532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.....و  KVM هکبش چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000778 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زلف هدننک  هضرع  عجرم   iRACK Powered by TIAM یتراجت مان   TCD-S16i لدم  IP لوژام بصن  تیلباق  اب   Slave تروپ عون 16   KVM چیئوس الاک :  مان 

داپ کینورتکلا 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
iRACK Powered by TIAM یتراجت مان   TCD-716i لدم  IP لوژام بصن  تیلباق  تروپ و LCD 17 in و  چیئوس 16   KVM اب لیر  ود  لوسنک  هنایاپ  الاک :  مان 

داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم   iRACK Powered by TIAM یتراجت مان   m 1/8 لوط  TCD-118 لدم روارد  لوسنک   USB لباک الاک :  مان 

ددع 70 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشدهاوخن هدادرثا  بیترت  طورشم  صقان و  تاداهنشیپ  هب 

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

32442958-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

USBUSB  لباک لباک  - - هکبش هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6767

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  هام  کی  لقادح  تخادرپ.تسویپ  تساوخرد  قبط  هباشم  دک  ناریا  هکبش  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093896000103 زاین :  هرامش 

گنهآردوبک نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   N100.617 لدم  m 305 لوط  UTP CAT6 PVC هکبش لباک  الاک :  مان 

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

گنهآردوبک رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  هام  کی  لقادح  تخادرپ.تسویپ  تساوخرد  قبط  هباشم  دک  ناریا  هکبش  لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35223743-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35222158-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093639 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشمریغ  دک  ناریا  انمض  یتسویپ  لیاف  حرش  قباطم  روتروناک  ایدم  کنیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000466 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک  جوم  لایناد  یرون  تاطابترا  یروانف  هدنزاس  عجرم  روتروناک  ایدم  یتراجت  مان   DM-MCDM لدم ربیف  تنرتا  لدبم  یرون  لاقتنا  متسیس  الاک :  مان 

جوم لایناد  یرون  تاطابترا  یروانف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1879943393 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  هاگورین -  هداج  زا  دعب  نیطسلف -  راولب  رهش - رقاب  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 6868

روتروناک روتروناک ایدم   ایدم کنیل   کنیل ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6093776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت تسیل و  حرش  هب  ناجنز  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  هدنبادخ  هبعش   LAN هکبش لماک  یارجا  مالقا و  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ لیوحت  هزور  هس  اتیاهن  هژورپ  تسویپ - 

1101001142000023 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هکبش رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب هجوت  اب  تسویپ -  تاحیضوت  تسیل و  حرش  هب  ناجنز  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  هدنبادخ  هبعش   LAN هکبش لماک  یارجا  مالقا و  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لیوحت  هزور  هس  اتیاهن  هژورپ  هدوب و  کناب  رایتخا  رد  لماک  روط  هب  ینف  یورین  نامز  تیدودحم 

4515618131 یتسپ :  دک  ناجنز ،  یزکرم  یرادرهش  بنج  یدازآ -  راولب  ناجنز -   ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33421732-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33421747-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LANLAN  هکبش هکبش لماک   لماک یارجا   یارجا وو   مالقا   مالقا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 7070
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ناجنز ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6093808 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت تسیل و  حرش  هب  ناجنز  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  هدنبادخ  هبعش   LAN هکبش لماک  یارجا  مالقا و  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ لیوحت  هزور  هس  اتیاهن  هژورپ   - تسویپ

1101001142000024 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب هجوت  اب  تسویپ -  تاحیضوت  تسیل و  حرش  هب  ناجنز  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  هدنبادخ  هبعش   LAN هکبش لماک  یارجا  مالقا و  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لیوحت  هزور  هس  اتیاهن  هژورپ  هدوب و  کناب  رایتخا  رد  لماک  روط  هب  ینف  یورین  نامز  تیدودحم 

4515618131 یتسپ :  دک  ناجنز ،  یزکرم  یرادرهش  بنج  یدازآ -  راولب  ناجنز -   ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33421732-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33421747-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094123 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(2  ) ا.ا.ج نهآ  هار  یداتس  تارادا  یزکرم و  نامتخاس  تنرتنیا  سیورس  دناب و  یانهپ  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000138 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1402/10/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LANLAN  هکبش هکبش لماک   لماک یارجا   یارجا وو   مالقا   مالقا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 7171

(( 22  ) ) ا.ا.ج ا.ا.ج نهآ   نهآ هار   هار یداتس   یداتس تارادا   تارادا وو   یزکرم   یزکرم نامتخاس   نامتخاس تنرتنیا   تنرتنیا سیورس   سیورس وو   دناب   دناب یانهپ   یانهپ تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6094208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.هر ماما  هاگدورف  رد  یروف  لیوحت.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا.تسویپ  لیاف  قبط  مالقا  ریاسو   2960X-48PS-L وکسیس چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ینف دات  زا  سپ  یراک  زور   60 تخادرپ

1101001621000280 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

انرب ناریا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   2960S-48TD-L لدم یتارباخم  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  یاهتساوخرد 10018683 و 10018518. یط  تسویپ  لیاف  قبط  مالقا  ریاسو   2960X-48PS-L وکسیس چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ینف دات  زا  سپ  یراک  زور   60 تخادرپ .هر  ماما  هاگدورف  رد  یروف 

1435874361 یتسپ :  دک  یهاگدورف ط 2 ،  رهش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق  نارهت  نابوتا  رتمولیک 30  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51008953-021  ، 55678390-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

29602960 X-48PS-LX-48PS-L وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7373

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

6094302 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ربتعم یتناراگ  اب   CTE-2R مدوم ددع  دادعت 9  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

1101004329000027 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یمکح امه  هدننک  هضرع  عجرم   TENDA یتراجت مان   D810R لدم یلومعم  مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ربتعم یتناراگ  اب   CTE-2R مدوم ددع  دادعت 9   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  روما  تیریدم  مانمگ  نازابرس  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5715854738

33483902-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33483902-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CTE-2RCTE-2R مدوم   مدوم ددع   ددع   99 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 7474

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

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

زا 103 ھحفص 48 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fkb2un9zdcbt3?user=37505&ntc=6094302
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6094302?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


سراف هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6094676 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهلیاف  یلبق  چیئوس  سکع  تاصخشم و  قبط  لو  یناه  دنرب  چیئوسورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001395000091 زاین :  هرامش 

سراف هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تعنص اکرآ  هدننک  هضرع  عجرم  ایسآ  سراپ  تعنص  اکرآ  هدنزاس  عجرم  کیرتکلا  چیئوس  یآ  یتراجت  مان   15A-380V لدم  ISMM یرس چیئوس  ورکیم  الاک :  مان 

ایسآ سراپ 
ددع 1 دادعت : 

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

ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7146676455 یتسپ :  دک  سراف ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  ظفاح ، نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32281425-071  ، 32284454-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32284454-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt26-0120258 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ینف 1401/10/13عبنم داهنشیپ  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ویسپ هکبش  رجف 2  یرادا  روما  هژورپ  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
رتویپماک یاهمتسیس  قیقد  تالآرازبا  مزاول و  رتوپیماک ، 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

چیئوسورکیم چیئوسورکیم ناونع : : ناونع 7575

یرادا یرادا روما   روما هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

fepg.ir :: عبنم :: 1401/10/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095266 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود 1401 ههام  یفرصم 6  ویسپ  هکبش  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

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

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

MT26-0120006 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6095282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نف لوژام   SDH تارباخم زکرم  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یا6093641 هراوهام  میسیب و  میساب ، یتارباخم  هحفص 33)یاهتیلاعف  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرتویپماک6093782 کر  یازجا  - SSD هظفاح کسید -  دراه  لاتیجید -  ریوصت  طبض  ییاوه - نیبرود 
( رورس کر  )

هحفص 61) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هنایار6094086 هکبش  لاوریاف  تیگ -  سراپ  هاگتسد  یرازفا  مرن  هتسب  هحفص 25)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تکرش6094146 لانیجروا  هخسن  زا  هنایار و  یارب 1926  سوریو  یتنآ  سنسیال 
(Kaspersky) یکسرپسک

هحفص 25) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

ویسپ ویسپ هکبش   هکبش ناونع : : ناونع 7777

نفنف لوژام   لوژام   SDHSDH تارباخم تارباخم زکرم   زکرم ناونع : : ناونع 7878

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

هتفه6094327 رد  زورکی  سانشراک  کی  میقم و  رتویپماک  سدنهم  کی  لماش  هکبش  ینابیتشپ  هحفص 25)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تنرتنیا6094729 سیورس  هحفص 25)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هناماس6094971 تازیهجت  زا  هعومجم  یهاگودرا - نویسرپ  هناماس  یطابترا  تخاسریز  تازیهجت  دیرخ 
یهاگودرا نویسرپ 

هحفص 25) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یسمش6095018 لاسکی  تدمب  تنرتنیا  رتسبرب  سنارفنک  وئدیو  هحفص 25)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هریغ6095225 لباک و  چیوس - هحفص 25)رتیلپسا -  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005444 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/20 زاین :  خیرات 
تعنص ارف  نایناریا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   PHILIPS یتراجت مان   in 49 زیاس  BDL 4988XL لدم لاووئدیو  یرس   LED یتعنص رگشیامن  الاک :  مان 

داگراساپ
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  سوتنپ  یتراجت  مان   in 22 زیاس  22DS24 لدم یتعنص  روتینام  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

83762170-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتعنص یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 7979
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یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6093514 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسرب و دروآرب  تسویپ  کرادم  تسیل و  قبط  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   ) ناتسا یاههار  یحطس  یلوط  هدننازرل  رایش  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دوش هداد  تمیق 

1101000278000293 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

شتآ نیون  هدننک  هضرع  عجرم  شتآ  نیون  یتراجت  مان   kg 20 یزلف بلح   S-401 گنر دک  دیفس  تام  تسالپومرت  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
بلح 1 دادعت : 

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

ددرگ جرد  مالعتسا  یتسویپ  مرفاب  تقباطمو  تبث  هناماسرد  یداهنشیپ  تمیقدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبطدشاب  یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو یسرب   یسرب دروآرب   دروآرب تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم وو   تسیل   تسیل قبط   قبط دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) ناتسا ناتسا یاههار   یاههار یحطس   یحطس یلوط   یلوط هدننازرل   هدننازرل رایش   رایش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
(( دوش دوش هداد   هداد تمیق   تمیق

8080
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ناتسیس و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  یظافحتسا (  هزوح  یاهروحم  یشک  طخ  تهج  دیبسالگ   , رنیت یکیفارت ,  درس  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000581 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ایمیک نارتسگ  ماف  لارام  هدننک  هضرع  عجرم   kg 250 یزلف هکشب  دیفس  گنر  درس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

هکشب 11,000 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

دیکرا رنیت  گنر و  هدنزاس  عجرم  دیکرا  رنیت  گنر و  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   Lit 220 یزلف هکشب  یروف  رنیت  الاک :  مان 
هکشب 1,600 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
گنر عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  روشک  نارادهار  ینواعت  هدنزاس  عجرم  دیبسالگ  امنهر  یتراجت  مان   kg 25 هسیک یدنب  هتسب  عون  دیبسالگ  هدننک  قارب  الاک :  مان 

نوتلآ
هسیک 6,000 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلوچنس یاقا   05433513768 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یظافحتسا (  (  یظافحتسا هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم یشک   یشک طخطخ   تهج   تهج دیبسالگ   دیبسالگ  , , رنیت رنیت یکیفارت ,  ,  یکیفارت درس   درس گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181
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یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6094197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دوش هداد  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  ) ناتسا هزوح  رد  نز  کمشچ  غارچ  تاریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000278000294 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ادن رون  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   NB لدم تباث  نز  کمشچ  غارچ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ جرد  مالعتسا  یتسویپ  مرفاب  تقباطمو  تبث  هناماسرد  یداهنشیپ  تمیقدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبطدشاب  یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنسفر یرادرهش   :: 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   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  یاهولبات  بصنو  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093249000143 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناجنسفر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

ناجنسفر رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  ساسارب  یراذگ  تمیق.دشاب  یم  یمازلا  هدننک  تکرش  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7714713454 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  یتخت  ناجنسفر خ  ناجنسفر ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34258700-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34263052-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نزنز کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 8282

رهش رهش حطس   حطس یاهولبات   یاهولبات بصنو   بصنو تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 8383
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سراف قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6094884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رانچهوک ناتسرهش  نادون  رهش  رباعم  ییانشور  هعسوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007000001065 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
نادون رهش  رباعم  ییانشور  هعسوت  1 دادعت : 

1401/10/13 زاین :  خیرات 
رانچ هوک  رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  سراف ،  قرب  عیزوت  تکرش  نامتخاس 147  اردصالم -  نیطسلف و  لصاف  دح  نیطسلف  - نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7134686479

42426090-071  ، 32319374-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32318408-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک هقطنم 6  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  هب  هجوت  اب  جرک  یرادرهش  هقطنم 5  حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  بصن  ارجا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095662000018 زاین :  هرامش 

هقطنم 5 جرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یرهش تاسیسات  یاههژورپ  تخاس  سیورس :  مان 

هزورپ 1 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  هب  هجوت  اب  جرک  یرادرهش  هقطنم 5  حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  بصن  ارجا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3198777835 یتسپ :  دک  جنپ ،  هقطنم  یرادرهش  هر - )  ) ینیمخ یفطصم  شبن  - یدادح راولب  - رهشلگ - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34679023-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34679023-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رانچهوک رانچهوک ناتسرهش   ناتسرهش نادون   نادون رهش   رهش رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 8484

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل هبهب   هجوت   هجوت اباب   جرک   جرک یرادرهش   یرادرهش   55 هقطنم   هقطنم حطس   حطس ردرد   یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6095326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرادم تسیل و  قبط  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   ) ناتسا هزوح  یاهروحم  یزاس  نمیا  تهج  نز  کمشچ  غارچ  یرتاب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دوش هداد  تمیق  تسویپ 

1101000278000295 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رازبا زربلا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EINHELL یتراجت مان   BT-BC 12 لدم  A 12 نایرج تدش  یرتاب  رژراش  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

ددرگ جرد  مالعتسا  یتسویپ  مرفاب  تقباطمو  تبث  هناماسرد  یداهنشیپ  تمیقدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبطدشاب  یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: 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  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6095330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرادم تسیل و  قبط  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   ) ناتسا هزوح  یاهروحم  یزاس  نمیا  تهج  رالوس  یزاجم  یسیلپ  غارچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دوش هداد  تمیق  تسویپ 

1101000278000296 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یار نوتلآ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ییاوقم  نتراک   W 10 ناوت  SS لدم  cm 30 زیاس هناخ  کت   LED رالوس ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

ددرگ جرد  مالعتسا  یتسویپ  مرفاب  تقباطمو  تبث  هناماسرد  یداهنشیپ  تمیقدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبطدشاب  یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نزنز کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ یرتاب   یرتاب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686

ناتسا ناتسا هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج رالوس   رالوس یزاجم   یزاجم یسیلپ   یسیلپ غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6093491 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 4   BUP-50-HD لدم هرک  سکینوتا  دنرب  یرون  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003022 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
قیاع یتعنص  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DIAO INTERNATIONAL یتراجت مان   M12 لدم کیتاموتا  رد  دربراک  یرون  روسنس  الاک :  مان 

ایرآ تعنص  نازاس 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 دربراک   دربراک یرون   یرون روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 8888

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

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

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

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

6093614 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یقرب  یا  هرکرک  برد  هبعش  تسویپ 17 تسیل   . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095230000042 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  بعش  تیریدم  یزرواشک  کناب  هدننک :  رازگرب 
یمیهاربا رفص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  کینوی  هدنزاس  عجرم   1000x1000 mm داعبا یموینیمولآ   cm 8 هغیت دیاس  روتوم  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

ددع 17 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یقرب  یا  هرکرک  برد  هبعش  تسویپ 17 تسیل   . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185738114 یتسپ :  دک  بیغتسد ،  راولب  بیغتسد -  مایخ و  راولب  عطاقت  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37638711-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37613070-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  طیارش  اب  قباطم  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  یقرب  هرکرک  برد  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  طبترم  تیلاعف  زوجم  روتکاف و  شیپ  لاسرا  تیمها ) زئاح  )

1101003452000043 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ناریا وکس  تکرش  زا   2500x2500 mm داعبا دورتسکا  موینیمولآ  هغیت 80  هسنارف  یفماس   MC روتوم یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

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

.دیئامن لصاح  سامت  یردیح  یاقآ  هرامش 09120171400  اب  لاوس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب رهشوب  ناتسا  زا  تسیاب  یم  امازلا  هدننک  نیمأت 

7515796957 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  تیریدم  نامتخاس  هر - )  ) ینیمخ ماما  نادیم  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33305111-077  ، 33543277-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33543282-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 8989

بعش بعش یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا روتساپ  وتیتسنا   :: 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   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6094237 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هار  بصن و  هارمهب  تسویپ  تاصخشم  اب  یپوکسلت  یا  هشیش  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003034000399 زاین :  هرامش 

ناریا روتساپ  وتیتسنا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  ربارب  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هبساحم  زین  یزادنا  هار  بصن و  هنیزه 
برد 0933215725370015 دک  ناریا 

1316943551 یتسپ :  دک  روتساپ ،  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64112142-021  ، 66953311-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66465132-021 :: 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

یپوکسلت یپوکسلت یایا   هشیش   هشیش کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکشزپ مولع  هاگشناد  باقن -  مشاه  ینب  رمق  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
راوزبس

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع و ود  داعبا 220*130  رد  یقرب  برد  وددع  هدزناپ  هگنل 210*125  ود  برد  ددع و  هد  داعبا 290*95  رد  هگنل  کت  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع کی   245*220

1101092468000005 زاین :  هرامش 
راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  باقن    مشاه  ینب  رمق  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نامرآ تراجت  سیدنت  هدننک  هضرع  عجرم   ZHEJIANG FUYUAN یتراجت مان   90x1050x2150 mm زیاس یزلف  هگنل  کت  هرادج  ود  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

دشاب یم  ههام  ود  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هعجارم  تاحیضوت  تسویپ و  لیاف  هب  امتح 

9647134967 یتسپ :  دک  مشاه ،  ینب  رمق  ناتسرامیب  باقن -  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5222882-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52220771-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب برد   برد وو   ددع   ددع هدزناپ   هدزناپ   125125 ** 2 102 10 هگنل   هگنل ودود   برد   برد وو   ددع   ددع هدهد     9595 ** 290290 داعبا   داعبا ردرد   هگنل   هگنل کتکت   برد   برد ناونع : : ناونع 9292

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

6094481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بآودنایم ناکوب و  ژد -  نیهاش  بعش  یارب  یتسویپ  تاصخشم  ربارب  یقرب  هرکرک  برد  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  یبناج  یاه  هنیزه  یمامت 

1101004329000028 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ناریا وکس  تکرش  زا   2500x2500 mm داعبا دورتسکا  موینیمولآ  هغیت 80  هسنارف  یفماس   MC روتوم یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بآودنایم ناکوب و  ژد -  نیهاش  بعش  یارب  یتسویپ  تاصخشم  ربارب  یقرب  هرکرک  برد  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  یبناج  یاه  هنیزه  یمامت 

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  روما  تیریدم  مانمگ  نازابرس  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5715854738

33483902-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33483902-044 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یقرب یقرب هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6093589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دوش هداد  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  ) یریوصت تراظن  نیبرود  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000278000290 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینوس یتراجت  مان   NSR1200 لدم  LAN یاه هکبش  دربراک  هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ جرد  مالعتسا  یتسویپ  مرفاب  تقباطمو  تبث  هناماسرد  یداهنشیپ  تمیقدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبطدشاب  یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: 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

نیوزق ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(( دوش دوش هداد   هداد تمیق   تمیق تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا )) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9494

(( رورس رورس کرکر    ) ) یرتویپماک یرتویپماک کرکر   یازجا   یازجا - - SSDSSD  هظفاح هظفاح کسید -  -  کسید دراه   دراه لاتیجید -  -  لاتیجید ریوصت   ریوصت طبض   طبض ییاوه - - ییاوه نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.تسیل قبط  یتینما  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ تسویپ  تازیهجت  هلک  تهج  هلاس  یتناراگ 3 ارجا و  ترجا  اب  هارمه  روتکاف  بلاق  رد  اه  تمیق 

1101003563000010 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ییاوه نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
ییاوه نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 25 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

ییاوه نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 28 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
لاتیجید ریوصت  طبض  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

کسید دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 32 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
SSD هظفاح الاک :  مان 

ددع 53 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

( رورس کر   ) یرتویپماک کر  یازجا  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

نکلاب رتم و  فکمه 200 یدودح  ژارتم  هب  نکلاب ) هقبط  کیو  فکمه  هقبط  کی  ) عقبط ود  مادکره  کناب  هبعش  ود  ارجا :  هنیره  نعت  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رتم دودح 100

.یتناراگ لاس  تازیهجت 3 هیلک 
.ارجا یشک و  لباک  ترجا  اب  هارمه  دوش  هداد  تمیق  تازیهجت  کت  کت  روتکاف  بلاق  رد 

3413699788 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  مایخ  هار  هس  یناقلاط  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33247081-028  ، 33235701-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33249126-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 103 ھحفص 64 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gf6f4uvjtnbnr?user=37505&ntc=6093782
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6093782?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سبط یرون  ربیف  هنایاپ  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002121 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   VIVOTEK یتراجت مان   IP7134 لدم  IP camera هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  هدوب و  ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  الاک.دوش  هعجارم  تسویپ  هب  زاین  زا  عالطا  تهج  ** تسا هباشم  دک  ناریا   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  تسیل  یراذگراب  لیمکت و  هب  طونم  ، یداهنشیپ تمیق  لوبق.دشابیم 

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

32214471-056  ، 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

ناردنزام یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  روما   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/10تبون 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

6094440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004274001218 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ کرادم  قبط  - 

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

1401/10/14 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ کرادم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  لک  هرادا  مود  تسب  نب  یناسحا  دیهش  هچوک  یکدور  نابایخ  یناردنزام  ریما  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4816714357

42172900-011  ، 33392340-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33392340-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سبط سبط یرون   یرون ربیف   ربیف هنایاپ   هنایاپ هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 9696

نیبرود نیبرود طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد نیبرود -  -  نیبرود ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جدننس تثعب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6094721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تسیل  طیارش و  قبط  هتسبرادم  نیبرود  دیرخ  یاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094058000167 زاین :  هرامش 
جدننس تثعب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نازادرپ هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IRLAB هدنزاس عجرم   KDT یتراجت مان   KI-B70T20A لدم یراوید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ریفس

هاگتسد 27 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک دات  یلاسرا و  تاصخشم  هب  هجوت  اب  هدنرب  درف  باختنا  رد  زکرم  تسیمازلا -  تسویپ  لیاف  دولپآ  لیمکت و  تسویپ -  طیارش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوبدهاوخ راتخم 

6619667761 یتسپ :  دک  تثعب ،  ینامرد  یشزومآ  یکشزپ  زکرم  زرواشک -  هارراهچ  جدننس -  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33285910-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33285892-087 :: 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

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل وو   طیارش   طیارش قبط   قبط هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ یاهب   یاهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نامرک ناتسا  تمالس  همیب  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 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

6095126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Rally Plus لدم کتیجال  سنارفنک  نیبرود  تیک  هفاضا 2- نفورکیم  اب  هارمه   Group لدم کتیجال  سنارفنک  نیبرود  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003439000026 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هفاضا نفورکیم  اب  هارمه   Group لدم کتیجال  سنارفنک  نیبرود  -1 - 

Rally Plus لدم کتیجال  سنارفنک  نیبرود  تیک  -2
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ - دنشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  سانجا  - دشابیم هدننک  نیمات  اب  لک  هرادا  لحم  ات  الاک  لاسرا  هنیزه  - تسیمازلا روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  ماجنا  الاک  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور   5 لقادح

7618717313 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  ملعم  لپ  افش و  هارراهچ  لصاف  دح  یروهمج  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32132928-034  ، 32133326-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32133928-034 :: 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6094631LED پمال لباک - - قیرح مالعا  مزاول  - قرب ولبات   - زیرپ هحفص 36)دیلک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تفن تعنص  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6094144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Rally PlusRally Plus لدم   لدم کتیجال   کتیجال سنارفنک   سنارفنک نیبرود   نیبرود تیک   تیک -- 22 هفاضا   هفاضا نفورکیم   نفورکیم اباب   هارمه   هارمه   GroupGroup  لدم لدم کتیجال   کتیجال سنارفنک   سنارفنک نیبرود   نیبرود -- 11 ناونع : : ناونع 9999

یرتویپماک یرتویپماک مالقا   مالقا متیا   متیا 1212 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرتویپماک مالقا  متیا  دادعت 12 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094713000022 زاین :  هرامش 

تفن تعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نیورآ مئاق  زادرپ  نیون  هدننک  هضرع  عجرم   CNET یتراجت مان   CWU-906 لدم سلریاو   USB هکبش تراک  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

راشفا اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   ASUS H110M-C لدم هنایار  دربراک  هعطق  دربردام  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
طابترا نیون  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   JUNIPER یتراجت مان   NBLB2 لدم نادرگ  کسید  دراه و  مر و  هدنزادرپ و  نودب  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

ماس
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KINGSPEC هدنزاس عجرم   KINGSPEC یتراجت مان   PC3-12800 لدم  GB 4 تیفرظ  DDR3 هنایار مر  الاک :  مان 

رازفا نایوگ  یسدنهم 
ددع 8 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
ایسآربز  P110i لدم تراک  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک  گنژاوآ  هدننک  هضرع  عجرم   GIGABYTE یتراجت مان   H61M-D2P لدم  Intel دربردام الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
مرخ ناگرزاب  نیرز  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   P5P41C لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

متسیس تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  یس  ما  سا  یتراجت  مان   2555W-AG2 لدم تنیوپ  سسکا  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WRT160N لدم سسکا  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   SITECOM یتراجت مان   CN-030 لدم تروپ   USB 4 باه الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسیل  - دشاب یم  یتساوخرد  تسیل  قباطم  رظن  دروم  الاک   - دشاب یم  هباشم  اه  دک  ناریا  دشاب -  یم  ناتسزوخ  ناتسا  هب  صتخم  مالعتسا  نیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یفسوی یریگیپ 9166304174  تهج   - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لحم  رد  الاک  لیوحتو  لمح  هنیزه   - دشاب یم  تسویپ  هب  مالقا 

6318714317 یتسپ :  دک  تفن ،  تعنص  هاگشناد  داتس  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53151015-061  ، 53151010-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53151000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرتویپماک6094144 مالقا  متیا  هحفص 66)دادعت 12 سسکا  ( سسکا
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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

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

سبط6094367 یرون  ربیف  هنایاپ  لرتنک  سسکا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 25)هیهت ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( 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

ناوخ6093721 کالپ  یاه  نیبرود  کیفارت  لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  هحفص 17)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناردنزام یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  روما   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6093497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالعا لباک  - سم مامت  نتنآ  لباک   - 06 ینیمز جوزود  لباک   - 10 میس  - 4 میس - ترا  2/5 میس  - ترا  1/5 میس  - 2/5 میس  - 1/5 میس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زوسن قیرح 

1201004274001222 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

06 ینیمز جوزود  لباک  - فالک  1 دادعت  10 میس - فالک 4 دادعت  4 میس - فالک  5 ترا  2/5 میس - فالک ترا 3   1/5 میس - فالک  12 دادعت  2/5 میس - فالک  20 دادعت  1/5 میس - 
رتم  350 زوسن قیرح  نالعا   2*1/5 لباک - رتم  300 سم مامت  نتنآ  لباک  - رتم  300 دادعت

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
ملق  9 دادعت : 

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

تیفیک یاراد  سانجا   - 3 .دوب دهاوخ  سنج  لوصو  زا  دعب  هام  هس  هجو  زیراو  .دشاب 2- یم  هدنشورف  هدهعب  هرادا  رابنا  ات...و  یربراب  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمضروتکاف  شیپ  امتح  دشابزایندروم 4 - یالاک  تاصخشم  ابرباربو 

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  لک  هرادا  مود  تسب  نب  یناسحا  دیهش  هچوک  یکدور  نابایخ  یناردنزام  ریما  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4816714357

32045802-011  ، 33392340-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33392340-011 :: 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

زوسن6093497 قیرح  نالعا  لباک  - سم مامت  نتنآ  لباک   - 06 ینیمز جوزود  لباک   - ترا میس  - میس هحفص 13)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

یاه6093649 نامتخاس  قیرح  یافطا  نالعا و  یاه  متسیس  یقرب و  تاسیسات ، لاکیناکم ، زیلانآ  پگ 
تکرش

هحفص 36) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

زوسن زوسن قیرح   قیرح نالعا   نالعا لباک   لباک -- سمسم مامت   مامت نتنآ   نتنآ لباک   لباک  - - 0606 ینیمز ینیمز جوزود   جوزود لباک   لباک  - - ترا ترا میس   میس -- میس میس دیرخ   دیرخ 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 " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرحءافطا6093830 متسیس  هحفص 36)یحارط  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6094015 افطا  بای  هلعش  هحفص 13)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6094240kg 6 یدالوف ردنلیس  قیرح  افطا  یناشن  شتآ   CO2 یواح هدننک  هحفص 36)شوماخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6094462 قاتا  قیرح  یافطا  متسیس  بصن  ناراکنامیپ  ییاسانش  هحفص 13)ناوخارف  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6094609 ءافطا  لوسپک  هحفص 36)ژراش  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6094631LED پمال لباک - - قیرح مالعا  مزاول  - قرب ولبات   - زیرپ هحفص 36)دیلک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

اب6094944 یرادرب  هرهب  شزوما و  دیدزاب  تسویپ  حرش  هب  کیتاموتا  قیرح  متسیس  لماک  بصن  جیکپ 
تازیهجت زا  یرادرب  هرهب  تیفیک و  یارب  یناشن  شتا  نامزاس  هیدات 

هحفص 36) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6095305 یافطا  یشک  هلول  یاه  متسیس  هحفص 36)حالصا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کینورتکلا6095301 تظافح  تازیهجت  نیبرود و  ملق  هحفص 23)دیرخ 10 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زا 103 ھحفص 70 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


روشک ناروانف  نارگشهوژپ و  زا  تیامح  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 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

6093506 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BCC950 لدم کتیجال  سنارفنک  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092623000008 زاین :  هرامش 

روشک ناروانف  نارگشهوژپ و  زا  تیامح  قودنص  هدننک :  رازگرب 
وریپسا دیراورم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LOGITECH هدنزاس عجرم   LOGITECH یتراجت مان   BCC950 لدم هنایار  مک  بو  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

BCC950 لدم کتیجال  سنارفنک  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439634653 یتسپ :  دک  کالپ 33 ،  مجنپ - خ  دمحا - لآ  لالج  زا  رتالاب  دابآریما -) ) یلامش رگراک  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82161177-021  ، 82161000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88003981-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094450 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم یلیم  زنل 55-18  هارمه  هب  نناک 4000  لاتیجید  نیبرود   [[[ DC تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003212000217 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رتم یلیم  زنل 55-18  هارمه  هب  نناک 4000  لاتیجید  نیبرود   [[[ DC - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  اهنادنز  لک  هرادا  رابنا  ات  لمح  هیارک  - 2 ددرگ هئارا  هلاس  ربتعم 2  یتناراگ  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8914813191 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  یاهتنا  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36206201-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36206205-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BCC950BCC950 لدم   لدم کتیجال   کتیجال سنارفنک   سنارفنک نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 102102

رتم رتم یلیم   یلیم   5555 -- 1818 زنل   زنل هارمه   هارمه هبهب     40004000 نناک   نناک لاتیجید   لاتیجید نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 103103

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  ناریا  انمض  یتسویپ  هدش  هتساوخ  مالقا  حرش و  قباطم  یساکع  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000474 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرصن هلا  تزع  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   CANON یتراجت مان   EOS 50 D MARK II لدم یلاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هناماس  همیمض  دیاب  اه  یتناراگ  عون  لماک و  حرش  هارمه  هب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگیم تروص  دیدزاب  شرافس  زا  لبق  مالقا  زا  زاین  تروصرد 

تفرگ دهاوخ  تروص  لاس  رخآ  باسح  هیوست 

1879943393 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  هاگورین -  هداج  زا  دعب  نیطسلف -  راولب  رهش - رقاب  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6093506BCC950 لدم کتیجال  سنارفنک  هحفص 23)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

کرحم6093564 تباث ، عون  زا   IP هکبش تحت  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دادعت 246  بصن  دیرخ و 
هطوبرم یبناج  تازیهجت  و 

هحفص 23) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تمیق6093589 تسویپ  تسیل  قبط  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  ) یریوصت تراظن  نیبرود  رورس  دیرخ 
( دوش هداد 

هحفص 61) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناوخ6093721 کالپ  یاه  نیبرود  کیفارت  لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  هحفص 17)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرتویپماک6093782 کر  یازجا  - SSD هظفاح کسید -  دراه  لاتیجید -  ریوصت  طبض  ییاوه - نیبرود 
( رورس کر  )

هحفص 61) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کناب6093874 بعش  زا  یدادعت  رد  یریوصت  تراظن  متسیس  هژورپ  هحفص 23)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تسا تسا هباشم   هباشم ناریا   ناریا انمض   انمض یتسویپ   یتسویپ هدش   هدش هتساوخ   هتساوخ مالقا   مالقا وو   حرش   حرش قباطم   قباطم یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 104104

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

هثداح6093922 رپ  هطقن  حالصا  هار -  سیلپ  هاگساپ  یرادهگن  ریمعت و  روحم -  لپ  هاگتسد  هس  ثادحا 
اه عطاقت  حالصا  یزاس و  نمیا  یهار -  هس 

هحفص 11) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

سبط6094154 یرون  ربیف  هنایاپ  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 61)هیهت ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6094440 طبض  هاگتسد  هحفص 61)نیبرود -  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رتم6094450 یلیم  زنل 55-18  هارمه  هب  نناک 4000  لاتیجید  هحفص 23)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

هباشم6094721 دک  ناریا  تسویپ  تسیل  طیارش و  قبط  هتسبرادم  نیبرود  دیرخ  یاهب  مالعتسا 
تسا

هحفص 61) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسا6094953 هباشم  ناریا  انمض  یتسویپ  هدش  هتساوخ  مالقا  حرش و  قباطم  یساکع  هحفص 23)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

تیک6095126 هفاضا 2- نفورکیم  اب  هارمه   Group لدم کتیجال  سنارفنک  نیبرود  -1
Rally Plus لدم کتیجال  سنارفنک  نیبرود 

هحفص 61) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کینورتکلا6095301 تظافح  تازیهجت  نیبرود و  ملق  هحفص 23)دیرخ 10 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

6094191 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 HPE MSA 2062 16Gb FC SFF Storage تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
HPE MSA 16Gb SW FC SFP 4pk XCVR

HPE MSA 2.4 TB SAS 10K SFF M2 HDD*20
Monitor MI Curved 34 QHD
1101091504000779 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   kb 960 تیفرظ  Q1539B زاس هریخذ  الاک :  مان 

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

عجرم  HP یتراجت مان   HPE DL38X GEN10 12GB SAS EXPANDER CARD KIT WITH CABLES لدم هنایار  رورس  کسید  دراه  هظفحم  الاک :  مان 
شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس

ددع 20 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

گنوسماس  1932NW لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشدهاوخن هدادرثا  بیترت  طورشم  صقان و  تاداهنشیپ  هب 

.دشابیم یمازلا  هدش  هئارا  تمیق  یسررب  تهج  شورف  روتکاف  شیپ  قاصلا 

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

32442958-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام هنایار -  -  هنایار رورس   رورس کسید   کسید دراه   دراه هظفحم   هظفحم  -  - Q1539BQ1539B زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 105105

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 " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاس 1401/10/7هرامش رد  جرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ینف 1401/10/12عبنم داهنشیپ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راگن دیش  یمومع  طباور  دیدج  رازفا  مرن  تاعالطا  ویشرآ  یزاس  هریخذ  تهج  رورس  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتینام6094191 هنایار -  رورس  کسید  دراه  هظفحم   - Q1539B زاس هحفص 72)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

راگن6094710 دیش  یمومع  طباور  دیدج  رازفا  مرن  تاعالطا  ویشرآ  یزاس  هریخذ  تهج  رورس  هحفص 72)هیهت  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

راگن راگن دیش   دیش یمومع   یمومع طباور   طباور دیدج   دیدج رازفا   رازفا مرن   مرن تاعالطا   تاعالطا ویشرآ   ویشرآ یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تهج   تهج رورس   رورس هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 106106

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6093774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط ربتعم  یتناراگاب  6GDPIOKSAS-GB300 تیفرظاب HP G5 رورس لانرتنیا  کسیددراه  هاگتسد  دادعت 2  دیرخ   : - تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ لیاف  تاصخشم 

1101001531000087 زاین :  هرامش 
برغلامش نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یقاس سابع  هدننک  هضرع  عجرم   TRANSCEND یتراجت مان   TS500GSJ25M لدم  GB 500 تیفرظ  External کسید دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

لیاف تاصخشم  قبط  ربتعم  یتناراگاب  6GDPIOKSAS-GB300 تیفرظاب HP G5 رورس لانرتنیا  کسیددراه  هاگتسد  دادعت 2  دیرخ  -- 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ

دیریگب سامت  ینابرق  سدنهم  هرامش 09123417781  اب  دوش  یراذگراب  هتاماس  رد  امتح  روتکاف  شیپو  دامرف  تقد  لیاف  هب  افطل  -2

4516913791 یتسپ :  دک  برغلامش ،  هقطنم  نهآ  هار  لک  هرادا  یبونج -  یدعس  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33112394-024  ، 33327071-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33322375-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس لانرتنیا   لانرتنیا کسیددراه   کسیددراه ناونع : : ناونع 107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش نارمچ  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-2 دسرب هاگشناد   IT دات هب  رظن  دروم  هعطق  - 1 رورسربتعم یاه  تکرش  زا  16GB Dual rank DDR4 2400P00423-B21 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام تخادرپ 2 دنک  راک  یتسرد  هب  رورس  یور  بصن  زا  سپ 

1101090093000130 زاین :  هرامش 
زاریش نارمچ  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   proliant ML 350 tower G6 sff chassis server لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاعالطا یروآ  نف  دات  هب  رظن  دروم  هعطق  - 1 رورسربتعم یاه  تکرش  زا   : طیارش 16GB Dual rank DDR4 2400P00423-B21: تاصخشم  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام تخادرپ 2 دنک  راک  یتسرد  هب  رورس  یور  بصن  زا  سپ  - 2 دسرب هاگشناد 

7194815644 یتسپ :  دک  نارمچ ،  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36234501-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36234508-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 108108

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  .نآ  رد  هدش  دیث  ینف  تاصخشم  دادرارق و  سیون  شیپ  قباطم  یزاجم  پاتکسد  تخاس  ریز  یرازفا  تخس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم

1101001017000669 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

تختیاپ نارتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   HP رورس  NC550SFP لدم تروپ  هکبش 2  تراک  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 82E PCI-e FC HBA Dual Port لدم هنایار  رورس  هکبش  تراک  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمسر و روتکاف  شیپ  کیتامروفنا ، یهاوگ  تکرش ، هموزر  هارمه  هب  ار  هدش  اضما  دادرق  سیون  شیپ  هدازرفص 64572753 . یاقا  ینف  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مالعتسا زا  فذح  یتساوخرد  کرادم  لاسرا  مدع  .دامن  یرازگراب  هناماس  رد  تامازلا ، لیاف  رد  هدش  ناونع  دراوم  تیاعر 

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

75358224-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاجم یزاجم پاتکسد   پاتکسد تخاس   تخاس ریز   ریز یرازفا   یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم یرابتعا  تروصب  تخادرپ  / ددرگ هعجارم  تسویپب  دشابیم  هباشم  دکنازیا  /casing 0139153 یاضاقت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985007917 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تلم نازاسهب  هدننک  هضرع  عجرم  نازاسهب  یتراجت  مان   Hot Swap case R208 لدم تنامکر  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش هب  زاجم  یناگدنزاس  طقفدشابیم  یرابتعا  تروصب  تخادرپ  / ددرگ هعجارم  تسویپب  دشابیم  هباشم  دکنازیا  /casing 0139153 یاضاقت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هدومن  یط  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  تخاس  یروانف  یسدنهم و  هرادا  رظن  ریز  ار  الاک  تخاس  یشهوژپ و  لحارم  البق  هک  دنشاب  یم  مالعتسا  رد 

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Hot Swap case R208Hot Swap case R208 لدم   لدم تنامکر   تنامکر رورس   رورس -- cas ingcas ing ناونع : : ناونع 1101 10

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

# یتسویپ تاصخشم  قبط  هاگتسد  ود  دادعت   HP رورس دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001221000255 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   ML110 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اهتسویپ ودشابیم  هدننک  نیمات  هدهعب  هیلخت  لمح و  هنیزه  ، ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  باستحا  تروصرد  ، دشابیم هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
# دیریگب سامت  یلام  دحاو  اب  طقف  یلام  تاعالطا  هب  زاین  تروصردددرگ  یراذگراب  متسیسردروتکاف  شیپ  اب  هدشءاضماورهمو  لیمکت 

 : 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

33369781-044  ، 33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: 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

تمیق6093589 تسویپ  تسیل  قبط  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  ) یریوصت تراظن  نیبرود  رورس  دیرخ 
( دوش هداد 

هحفص 61) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رورس6093774 لانرتنیا  هحفص 74)کسیددراه  رورس  ( رورس

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

یرتویپماک6093782 کر  یازجا  - SSD هظفاح کسید -  دراه  لاتیجید -  ریوصت  طبض  ییاوه - نیبرود 
( رورس کر  )

هحفص 61) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هنایار6093904 هحفص 74)رورس  رورس  ( رورس

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

روتینام6094191 هنایار -  رورس  کسید  دراه  هظفحم   - Q1539B زاس هحفص 72)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یزاجم6094392 پاتکسد  تخاس  ریز  یرازفا  تخس  هحفص 74)تازیهجت  رورس  ( رورس

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

رورس6094462 قاتا  قیرح  یافطا  متسیس  بصن  ناراکنامیپ  ییاسانش  هحفص 13)ناوخارف  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

## یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هاگتسد   هاگتسد ودود   دادعت   دادعت   HPHP  رورس رورس دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 11 11 1 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 103 ھحفص 80 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/up2dn46djsayr?user=37505&ntc=6094768
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6094768?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

6094554Hot Swap case R208 لدم تنامکر  رورس  -casing(74 هحفص رورس  ( رورس

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

راگن6094710 دیش  یمومع  طباور  دیدج  رازفا  مرن  تاعالطا  ویشرآ  یزاس  هریخذ  تهج  رورس  هحفص 72)هیهت  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6094768# یتسویپ تاصخشم  قبط  هاگتسد  ود  دادعت   HP رورس دیرخ  هحفص 74)تساوخرد  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093615 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعجارم یتسویپ  یاضاقت  هب  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا  روسنس )  ) یاضاقت 0130331 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش تسویپ  ازجم  تروصب  یلام  ، ینف داهنشیپ  ، دوش

1101093985007892 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   ECS لدم یکیرتکلا  تیاده  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ ، دوش هعجارم  یتسویپ  یاضاقت  هب  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا  روسنس )  ) یاضاقت 0130331  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تسویپ  ازجم  تروصب  یلام  ، ینف

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

34148787-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیرتکلا یکیرتکلا تیاده   تیاده یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعجارم یتسویپ  یاضاقت  هب  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا  روسنس )  ) یاضاقت 0130342 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش تسویپ  ازجم  تروصب  یلام  ، ینف داهنشیپ  ، دوش

1101093985007895 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   ECS لدم یکیرتکلا  تیاده  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   DOS لدم بآ  لولحم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 30KM-4CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 
ریفس کینورتکلا 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 40KM-4CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 
ریفس کینورتکلا 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

عجرم نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   fire laser 2KM-1CH لدم لاتیجید  رگشیامن  اب  یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 
ریفس کینورتکلا  هعسوت  هدننک  هضرع 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ ، دوش هعجارم  یتسویپ  یاضاقت  هب  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا  روسنس )  ) یاضاقت 0130342  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تسویپ  ازجم  تروصب  یلام  ، ینف

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

34148787-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرزیل یرزیل امد   امد روسنس   روسنس بآبآ -  -  لولحم   لولحم نژیسکا   نژیسکا یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس یکیرتکلا -  -  یکیرتکلا تیاده   تیاده یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 113113

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

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

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

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

6094799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RVG یناهد روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093061000001 زاین :  هرامش 
ناوارس انیس  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

کیسالک لدم  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یعامتجا ،  نیمأت  انیس  هاگنامرد  یربرفاسم ـ  لانیمرت  بنج  ملعم ـ  راولب  ناوارس ـ  ناوارس ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9951663161

37644740-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37644740-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

RVGRVG یناهد   یناهد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 1141 14

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CCN15-30/GS60-E2 لدمروسنس -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
CCN15-30/GS60-E2 لدمروسنس -2

DVP12SE11T لدماتلد PLC-3
اتلد لسدول  لوژام  -4

هعسوت لوژام  -5
هعسوت لوژام  -6

1101001609003365 زاین :  هرامش 
ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دالوف هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   ITALCOPPIE هدنزاس عجرم   THERMOCOUPLE PT100 یتراجت مان   RTD PT100 یترارح لپوکومرت  الاک :  مان 
ناریا یژایلآ 

ددع 21 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامرف هجوت  زاین  یلک  حرش  هب  افطل  تسویپ  هب  دیرخ  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
*** دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  یرازگراب  بسک  زاوج  روتکاف و  شیپ  ****

 : یتسپ دک  ناغم ،  یرورپماد  تعنصو و  تشک  تکرش  دابآ  سراپ  ناتسرهش  یرتمولیک  لیبدرا 25 ناتسا  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5695161111

31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لسدول لسدول لوژام   لوژام -- DVP12SE11T  4DVP12SE11T  4 لدماتلد   لدماتلد CCN15-30/GS60-E2  3-PLCCCN15-30/GS60-E2  3-PLC  لدمروسنس لدمروسنس -- CCN15-30/GS60-E2  2CCN15-30/GS60-E2  2 لدمروسنس   لدمروسنس -- 11 ناونع : : ناونع
هعسوت هعسوت لوژام   لوژام -- 66 هعسوت   هعسوت لوژام   لوژام -- 55 اتلد   اتلد

1 151 15
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ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CCN15-30/GS60-E2 لدمروسنس -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
CCN15-30/GS60-E2 لدمروسنس -2

DVP12SE11T لدماتلد PLC-3
اتلد لسدول  لوژام  -4

هعسوت لوژام  -5
هعسوت لوژام  -6

1101001609003364 زاین :  هرامش 
ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دالوف هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   ITALCOPPIE هدنزاس عجرم   THERMOCOUPLE PT100 یتراجت مان   RTD PT100 یترارح لپوکومرت  الاک :  مان 
ناریا یژایلآ 

ددع 21 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامرف هجوت  زاین  یلک  حرش  هب  افطل  تسویپ  هب  دیرخ  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
*** دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  یرازگراب  بسک  زاوج  روتکاف و  شیپ  ****

 : یتسپ دک  ناغم ،  یرورپماد  تعنصو و  تشک  تکرش  دابآ  سراپ  ناتسرهش  یرتمولیک  لیبدرا 25 ناتسا  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5695161111

31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لسدول لسدول لوژام   لوژام -- DVP12SE11T  4DVP12SE11T  4 لدماتلد   لدماتلد CCN15-30/GS60-E2  3-PLCCCN15-30/GS60-E2  3-PLC  لدمروسنس لدمروسنس -- CCN15-30/GS60-E2  2CCN15-30/GS60-E2  2 لدمروسنس   لدمروسنس -- 11 ناونع : : ناونع
هعسوت هعسوت لوژام   لوژام -- 66 هعسوت   هعسوت لوژام   لوژام -- 55 اتلد   اتلد

1 161 16

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی نومنهر  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6094986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ددع  200 یشوهیب )  جنس  قمع  هاگتسد  دیل   ) روسنسورن تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000709 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ءاکرش هداز و  لوسر  دومحم  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN یتراجت مان  یشوهیب  قمع  شجنس  هاگتسد   BiS Quatro روسنس الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  - تسویپ تسیل  قبط  ددع  200 یشوهیب )  جنس  قمع  هاگتسد  دیل   ) روسنسورن  - دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرن  هعلاطم و  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  رد  تایئزج  - ههام تخادرپ 3  یدقن  ریغ  دیرخ  - تسا

8918849435 یتسپ :  دک  نومنهر ،  یلع  دمحم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یخرف ،  خ  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3120001-035  ، 3122001-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3122001-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6095017 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعجارم یتسویپ  یاضاقت  هب  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا  روسنس )  ) یاضاقت 0130331 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش تسویپ  ازجم  تروصب  یلام  ، ینف داهنشیپ  ، دوش

1101093985007923 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   ECS لدم یکیرتکلا  تیاده  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ ، دوش هعجارم  یتسویپ  یاضاقت  هب  الاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا  روسنس )  ) یاضاقت 0130331  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تسویپ  ازجم  تروصب  یلام  ، ینف

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

34148787-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 200200 یشوهیب )  )  یشوهیب جنس   جنس قمع   قمع هاگتسد   هاگتسد دیل   دیل  ) ) روسنسورن روسنسورن ناونع : : ناونع 1171 17

یکیرتکلا یکیرتکلا تیاده   تیاده یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 118118

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کیتاموتا6093491 برد  دربراک  یرون  یاهمتسیسروسنس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 57) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یکیرتکلا6093615 تیاده  یریگ  هزادنا  هحفص 80)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

روسنس6093618 بآ -  لولحم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  روسنس  یکیرتکلا -  تیاده  یریگ  هزادنا  روسنس 
یرزیل امد 

هحفص 80) روسنس  ( روسنس

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

6094799RVG یناهد هحفص 80)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

6094913CCN15-30/GS60-E2 3- لدمروسنس -CCN15-30/GS60-E2 2 لدمروسنس -1
هعسوت لوژام  هعسوت 6- لوژام  اتلد 5- لسدول  لوژام  -DVP12SE11T 4 لدماتلد PLC

هحفص 80) روسنس  ( روسنس

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

6094957CCN15-30/GS60-E2 3- لدمروسنس -CCN15-30/GS60-E2 2 لدمروسنس -1
هعسوت لوژام  هعسوت 6- لوژام  اتلد 5- لسدول  لوژام  -DVP12SE11T 4 لدماتلد PLC

هحفص 80) روسنس  ( روسنس

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

ددع6094986 200 یشوهیب )  جنس  قمع  هاگتسد  دیل   ) هحفص 80)روسنسورن روسنس  ( روسنس

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

یکیرتکلا6095017 تیاده  یریگ  هزادنا  هحفص 80)روسنس  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " 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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نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6093707 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  ....و  روتالوگر  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001396 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لعشم سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MADAS یتراجت مان  زوسزاگ  لعشم   RAMPA8 لدم راشف  میظنت  چیئوس  رتلیف و  یقرب و  ریش  روتالگر و  هعومجم  الاک :  مان 

تسد 1 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6348134885 یتسپ :  دک  نورام ،  زاگ  تفن و  یرادربهرهب  تکرش  ردنبرس –   – زاوها هداج  رتمولیک 12  زاوها –  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34188429-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6094730 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قباطم  ولیس  لخاد  قرب  تسپ  رد   kv24 چیئوس سراپ   sf6 یزاگ روتگنژد  ددع  کی  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001086000019 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ طیارش  قباطم  ولیس  لخاد  قرب  تسپ  رد   kv24 چیئوس سراپ   sf6 یزاگ روتگنژد  ددع  کی  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4173834779 یتسپ :  دک  تفه ،  هقطنم  یناگرزاب  تامدخ  هلغ  تکرش  برضلا  نیما  بوجرز  تشر  نالیگ   تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32129750-013  ، 33122902-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33129236-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راشف راشف میظنت   میظنت چیئوس   چیئوس وو   رتلیف   رتلیف وو   یقرب   یقرب ریش   ریش وو   روتالگر   روتالگر هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 1191 19

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قباطم   قباطم ولیس   ولیس لخاد   لخاد قرب   قرب تسپ   تسپ ردرد     kv24kv24  چیئوس چیئوس سراپ   سراپ   sf6sf6 یزاگ   یزاگ روتگنژد   روتگنژد ددع   ددع کیکی   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 120120

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

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

2001099226000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6095161 :: هرازه هرازه :: 1401/10/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت  وکسیس و  چیئوس  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیمات  ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

WS-C3850-24XS-S وکسیس چیئوس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
PWR-C1-715WAC رواپ

CAB-SPWR-30cm رواپ لباک 
STACK-T1 50cm لباک

(SFP-10G-LR (Single mode لوژام
(SFP-10G-SR (Multimode لوژام

لایر   550,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هصقانم طسوت  دیدمت  لباق  ههام و  هس  رابتعا  اب  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  غلبم 550.000.000  دیاب  هصقانم  رد  ناگدننک  ¬ تکرش نیمضت :  تاحیضوت 

زیراو هکنیا  هب  حیرصت  تکرش و  هب  همان  یط  یزیراو  مالعا  ای  دک 104 و  راک  ترازو  هبعش  نارگراک  هافر  کناب  باسح 4487497  هرامش  هب   ) یدقن زیراو  ای  رازگ و 
ترابع رکذ  اب  فلا  تکاپ  رد  هیهت و  نیمات  ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  تکرش  مان  هب  تسا ) وکسیس  تازیهجت  دیرخ  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  تباب 

.دنهد  رارق  وکسیس ) تازیهجت  هصقانم  رد  تکرش  هب  طوبرم  )
16:00 تعاس : 1401/11/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 6 وگتسار - یعراز  دیهش  هچوک  یلامش - شوخ  نابایخ  یدازآ - نابایخ  نارهت - یناشن :  ، 1457813481 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

6093532USB لباک  - هکبش هحفص 42)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

راشف6093707 میظنت  چیئوس  رتلیف و  یقرب و  ریش  روتالگر و  هحفص 86)هعومجم  چیئوس  ( چیئوس

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

یرتویپماک6094144 مالقا  متیا  هحفص 66)دادعت 12 سسکا  ( سسکا

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

60942082960X-48PS-L وکسیس هحفص 42)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هحفص 42)چیئوسورکیم6094676 هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ولیس6094730 لخاد  قرب  تسپ  رد   kv24 چیئوس سراپ   sf6 یزاگ روتگنژد  ددع  کی  بصن  دیرخ و 
تسویپ طیارش  قباطم 

هحفص 86) چیئوس  ( چیئوس

تازیهجت تازیهجت وو   وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 12 112 1

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

تازیهجت6095161 وکسیس و  چیئوس  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 86)هصقانم  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6093808LAN هکبش لماک  یارجا  مالقا و  هحفص 42)نیمات  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6094602 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 رد  دنلب  دیب  زاگ  شیالاپ  تکرش  سنارفنک  یریوصت  یتوص و  متسیس  هب  تایلمع  نامتخاس  تاسلج  نلاس  زیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093202001029 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 
دصرد 100 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  یعامتجا  نیمات  باسح  اصافم  هیارا  یعامتجا ، نیمات  ییاهن  باسح  هیوست  تهج  راک  مامتا  زا  سپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52132529-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنارفنک سنارفنک یریوصت   یریوصت وو   یتوص   یتوص متسیس   متسیس هبهب   تایلمع   تایلمع نامتخاس   نامتخاس تاسلج   تاسلج نلاس   نلاس زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 122122

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مشق هقطنم  ناریا -  هراق  تالف  تفن  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 15 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6094912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ یاضاقت  قباطم  ییانشور  تازیهجت  ملق   7 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093961000215 زاین :  هرامش 

مشق هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   SACHTLER یتراجت مان   IBCR8POWER لدم ییانشور  تازیهجت  تس  الاک :  مان 

تس 380 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

مشق رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لبق .ددرگیم  تخادرپ  یضاقتم  دات  تفایرد و  زا  سپ  الاک  هجو  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهعرب  مشق  هراق  تالف  تفن  تکرش  رابنا  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدان 09300930672 / یثایغ دیرخ : سانشراک  .دیئامرف  یگنهامه  دیرخ  سانشراک  اب  الاک  لاسرا  زا 

1966653943 یتسپ :  دک  هراق ،  تالف  تفن  تکرش  نیزروگ -  مشق -  مشق ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33531000-076  ، 35331015-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35331002-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ یاضاقت   یاضاقت قباطم   قباطم ییانشور   ییانشور تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق   77 ناونع : : ناونع 123123
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نامرک ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  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 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

lcd یراوید هیاپو  یچنیا   55 نویزیولت  lcd تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101020027000081 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یرابج دیما  هدننک  هضرع  عجرم   SAMSUNG یتراجت مان   550DX لدم  in 55 زیاس  LCD رگشیامن الاک :  مان 

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

ایرآ توص  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRIGHT یتراجت مان   B 1010 لدم  LCD نویزیولت یراوید  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 11 دادعت : 

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

lcd یراوید هیاپو  یچنیا   55 نویزیولت  lcd :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  09133404574 هرامشابزاین تروصرد 

دوش یم  عوجرمالاک  یتساوخرد  یالاکاب  قابطنا  مدع  تروصرد 

7617931145 یتسپ :  دک  یماظتنا ،  هیحان  یوربور  ولیس  هار  هس  یقودص  دیهشراولب  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32123630-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32123586-034 :: 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

روتینام6094191 هنایار -  رورس  کسید  دراه  هظفحم   - Q1539B زاس هحفص 72)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رتم6094450 یلیم  زنل 55-18  هارمه  هب  نناک 4000  لاتیجید  هحفص 23)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

سنارفنک6094602 یریوصت  یتوص و  متسیس  هب  تایلمع  نامتخاس  تاسلج  نلاس  هحفص 89)زیهجت  توص  ( توص

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

.تسویپ6094912 یاضاقت  قباطم  ییانشور  تازیهجت  ملق  هحفص 89)7  توص  ( توص

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

6094943lcd یراوید هیاپو  یچنیا   55 نویزیولت  lcd(89 هحفص توص  ( توص

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

تیک6095126 هفاضا 2- نفورکیم  اب  هارمه   Group لدم کتیجال  سنارفنک  نیبرود  -1
Rally Plus لدم کتیجال  سنارفنک  نیبرود 

هحفص 61) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

lcdlcd  یراوید یراوید هیاپو   هیاپو یچنیا   یچنیا   5555 نویزیولت نویزیولت   lcdlcd ناونع : : ناونع 124124

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاریش یتشهب  رتکد  ...ا  تیآ  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6093739 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  اه  دک  ناریا  مامت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش یرازگراب  لیمکت و  امتح  تسویپ  مرف 

.دشاب تسویپ  تسیل  قبط  امتح  اه  هاگتسد  لدم 
1101090979000470 زاین :  هرامش 

زاریش یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ماس هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   S24RF625 لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

کینورتکلا
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
ایسآربز  P205 لدم تراک  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

HP یتراجت مان  لدم 5550  یگنر  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان  لدم 830  یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  اه  دک  ناریا  مامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یرازگراب  لیمکت و  امتح  تسویپ  مرف 

.دشاب تسویپ  تسیل  قبط  امتح  اه  هاگتسد  لدم 

7136816695 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ناتسرامیب  - رصعیلو نادیم  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32249449-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221141-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار سیک   سیک یگنر -  -  یگنر یرزیل   یرزیل رگپاچ   رگپاچ تراک -  -  تراک رگپاچ   رگپاچ  -  - LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 125125
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وهالاد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6093832 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کوش یس  ید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ECG هاگتسد
تخت رانک  روتینام 

1201030589000008 زاین :  هرامش 
وهالاد ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 

لوز کوش  یس  ید  هاگتسد  دادعت 3  - 
ECG هاگتسد دادعت 4 

تخت رانک  روتینام  هاگتسد  دادعت 2 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

وهالاد رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب عمجرس  تروص  هب  لایر و  هب  اه  تمیق 

ددرگ 09188342335 گنهامه  یتایح  یاقآ  زادرپراک  اب  تخادرپ  تهج 

6766113117 یتسپ :  دک  یماظتنا ،  یورین  بنج  البرک -  هار  خ  برغدنرک -  وهالاد ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43724774-083  ، 43724643-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43724643-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخت تخت رانک   رانک روتینام   روتینام   ECGECG هاگتسد   هاگتسد کوش   کوش یسیس   یدید   ناونع : : ناونع 126126

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هجرد 1)  ) یر ناتسرهش  تیریدم  هزوح   :: 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   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپک هاگتسد.روتینام.هنایار.رنکسا.رتنیرپ  سیورس  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003941000129 زاین :  هرامش 

هجرد 1)  ) یر ناتسرهش  تیریدم    هزوح  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دریذپ یم  تروص  یروانف  سانشراک  هیدات  ریمعت و  زا  سپ  هیوست  یدروم و  تروص  هب  تاریمعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09120854922 دیدزاب یگنهامه و  تهج  هرامش 

1843714616 یتسپ :  دک  هافر ،  هاگشورف  بنج  یعاس  یداه  نادیم  یر  رهش  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55909290-021  ، 55952768-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55907996-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  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 07 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدنیوپروتینام تهجرتم  یسکا  سلاپ  بورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001080 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   FIAB SpA هدنزاس عجرم  گنیروتینام  دربراک   F9203/99 دک راد  دلیش  هتشر  هس  لباک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هضحالم  تسویپ  یقداص  تسیمازلا 09197086240 IMD_IRC زوجم هدنشورفاب  لمح  هنیزه  ههام  تخادرپ 4 هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1746963514 یتسپ :  دک  یناساول ،  ناتسرامیب  ینارسوبوتا  تکرش  هنایاپ  بنج  ینیسای  دیهش  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپک یپک هاگتسد.روتینام.هنایار.رنکسا.رتنیرپ   هاگتسد.روتینام.هنایار.رنکسا.رتنیرپ سیورس   سیورس وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 127127

ناگدنیوپروتینام ناگدنیوپروتینام تهجرتم   تهجرتم یسکا   یسکا سلاپ   سلاپ بورپ   بورپ ناونع : : ناونع 128128

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6094389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(adult  ) لاسگرزب هلول  کت  فاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000374 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
نایناریا زیهجت  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   MAICUFF یتراجت مان  یتایح  مئالع  گنیروتینام  هاگتسد  دربراک   TPU-NIBP لدم گنلش  کت  لاسگرزب  فاک  الاک :  مان 

XUZHOU MAICUFF TECHNOLOGY هدنزاس عجرم 
ددع 300 دادعت : 

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

(adult  ) لاسگرزب هلول  کت  فاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995614331 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  هلا  تیآ  هارگزرب  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  عطاقت  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22663307-021  ، 23921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22042026-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  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 07 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنمیز یفارگویژنا  هاگتسد  تهج  ECG لباک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001085 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
BEIJING RONGRUI هدنزاس عجرم  یکشزپ  یبلق  گنیروتینام  هاگتسد   SAADAT ECG REK3090B یکشم درگ  تکوس  دیل  لباک 3  کنارت  طبار  الاک :  مان 

حارج بط  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CENTURY SCI AND TECH CO. LTD
ددع 1 دادعت : 

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

ددرگ هضحالم  تسویپ  یقداص  تسیمازلا 09197086240 IMD_IRC زوجم هدنشورفاب  لمح  هنیزه  ههام  تخادرپ 4 هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1746963514 یتسپ :  دک  یناساول ،  ناتسرامیب  ینارسوبوتا  تکرش  هنایاپ  بنج  ینیسای  دیهش  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( adultadult  ) ) لاسگرزب لاسگرزب هلول   هلول کتکت   فاک   فاک ناونع : : ناونع 129129

سنمیز سنمیز یفارگویژنا   یفارگویژنا هاگتسد   هاگتسد تهج   تهج ECGECG لباک لباک ناونع : : ناونع 130130

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  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 07 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094533 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدنیوپ روتینام  تهج  نیپ  بورپ 20 نشنتکا  - ددع نیپ 10 بورپ 14 نشنتکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001083 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   MASIMO هدنزاس عجرم   MASIMO یتراجت مان   LNCS Neo لدم گنیروتینام  هاگتسد  راد  تکوس  لباک  الاک :  مان 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع 
ددع 14 دادعت : 

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

ددرگ هضحالم  تسویپ  تسیمازلا  IMD_IRC زوجم یقداص  09197086240 هدنشورفاب لمح  هنیزه  ههام  تخادرپ 4 هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1746963514 یتسپ :  دک  یناساول ،  ناتسرامیب  ینارسوبوتا  تکرش  هنایاپ  بنج  ینیسای  دیهش  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  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 07 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدنیوپروتینام تهجرامیبدیل  لباک 5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001082 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   MASIMO هدنزاس عجرم   MASIMO یتراجت مان   YI لدم گنیروتینام  هاگتسد  راد  تکوس  لباک  الاک :  مان 

تداعس هار  ناگدنیوپ 
ددع 5 دادعت : 

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

تسیمازلا IMD_IRC زوجمددرگ هضحالم  تسویپ  یقداص  هدنشورفاب 09197086240 لمح  هنیزه  ههام  تخادرپ 4 هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1746963514 یتسپ :  دک  یناساول ،  ناتسرامیب  ینارسوبوتا  تکرش  هنایاپ  بنج  ینیسای  دیهش  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیپ نیپ 2020 بورپ   بورپ نشنتکا   نشنتکا -- ددع ددع 1010 نیپ   نیپ 1414 بورپ   بورپ نشنتکا   نشنتکا ناونع : : ناونع 131131

ناگدنیوپروتینام ناگدنیوپروتینام تهجرامیبدیل   تهجرامیبدیل 55 لباک   لباک ناونع : : ناونع 132132

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6094792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا تخس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093140000062 زاین :  هرامش 

رگزوریف ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   2312FC لدم هکبش  کر  دروبیک  روتینام  تس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت 09126061361 هرامش  اب  سانجا  صوصخ  رد  یگنهامه  دشاب / لانیجروا  امتح  سانجا  ههام / تخادرپ 3  هباشم /  یالاک  دک  زا  هدافتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تسویپ  مالقا  یناخودرا /  سدنهم 

1593748711 یتسپ :  دک  رگزوریف ،  ناتسرامیب   - نیرفآ هب  نابایخ  - ناخ میرک  نابایخ  - رصعیلو نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82141800-021  ، 82141303-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88942622-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا تخس   تخس ناونع : : ناونع 133133

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا یدهلا  تنب  سیدرپ   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6095295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

K513EQ-BN779 15 باتبل ددع  راهچ   - x41 روتکژورپ ددع   3 روتینام -  تاقلعتم و  اب  هنایار  ددع  دیرخ 3  هباشم  دک  اب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ تسیل  قباطم 

1101004157000001 زاین :  هرامش 
لیبدرا یدهلا  تنب  سیدرپ  هدننک :  رازگرب 

طابترا فتاه  نامرک  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   VIVOBOOK S400 لدم  note book هارمه هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
لیبدرا لیبدرا ،  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  هدرک و  رپ  ار  تمیق  مرف  دیئامن -  یراذگ  تمیق  هناماس  رد  هدوزفا  شزرا  نودب  دشابیم - ناریا  تخاس  تادیلوت  اب  یراذگ  تمیق  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمیحر یگنهامه 09143060859  تهج  نفلت  دوش - یراذگراب  تکرش  کرادم  کیتامروفنا و  یاروش  یهاوگ  - دیئامن یراذگراب 

5613936535 یتسپ :  دک  ناتسا ،  تسپ  لک  هرادا  یور  هبور  نیجج - نادیم  لیبدرا - لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33250153-045  ، 33250152-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33234348-045 :: 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

هنایار6093739 سیک  یگنر -  یرزیل  رگپاچ  تراک -  رگپاچ   - LED هحفص 92)روتینام روتینام  ( روتینام

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

تخت6093832 رانک  روتینام   ECG هاگتسد کوش  یس  هحفص 92)ید  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6094191 هنایار -  رورس  کسید  دراه  هظفحم   - Q1539B زاس هحفص 72)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یپک6094329 هاگتسد.روتینام.هنایار.رنکسا.رتنیرپ  سیورس  هحفص 92)ریمعت و  روتینام  ( روتینام

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

ناگدنیوپروتینام6094332 تهجرتم  یسکا  سلاپ  هحفص 92)بورپ  روتینام  ( روتینام

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

6094389(adult  ) لاسگرزب هلول  کت  هحفص 92)فاک  روتینام  ( روتینام

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

یتعنص6094509 هحفص 51)روتینام  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

سنمیز6094530 یفارگویژنا  هاگتسد  تهج  ECG هحفص 92)لباک روتینام  ( روتینام

تسیل تسیل قباطم   قباطم   K513EQ-BN779K513EQ-BN779  1515 باتبل   باتبل ددع   ددع راهچ   راهچ  -  - x41x41 روتکژورپ   روتکژورپ ددع   ددع   33 روتینام -  -  روتینام وو   تاقلعتم   تاقلعتم اباب   هنایار   هنایار ددع   ددع دیرخ  33   دیرخ ناونع : : ناونع
یتسویپ یتسویپ

134134
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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

نیپ6094533 بورپ 20 نشنتکا  - ددع نیپ 10 بورپ 14 هحفص 92)نشنتکا  روتینام  ( روتینام

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

ناگدنیوپروتینام6094548 تهجرامیبدیل  هحفص 92)لباک 5 روتینام  ( روتینام

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

رازفا6094792 هحفص 92)تخس  روتینام  ( روتینام

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

باتبل 609529515 ددع  راهچ   - x41 روتکژورپ ددع   3 روتینام -  تاقلعتم و  اب  هنایار  ددع  دیرخ 3 
یتسویپ تسیل  قباطم   K513EQ-BN779

هحفص 92) روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

کرحم6093564 تباث ، عون  زا   IP هکبش تحت  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دادعت 246  بصن  دیرخ و 
هطوبرم یبناج  تازیهجت  و 

هحفص 23) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تمیق6093589 تسویپ  تسیل  قبط  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  ) یریوصت تراظن  نیبرود  رورس  دیرخ 
( دوش هداد 

هحفص 61) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سبط6094154 یرون  ربیف  هنایاپ  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 61)هیهت ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هباشم6094721 دک  ناریا  تسویپ  تسیل  طیارش و  قبط  هتسبرادم  نیبرود  دیرخ  یاهب  مالعتسا 
تسا

هحفص 61) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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دزی یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6094803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  رتویپماک  سیک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001071000101 زاین :  هرامش 

دزی یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

38241826-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناسرزور6093581 هب  تهج  یرازفا  مرن  یاه  هتسب  نیمأت  ینف و  راکهار  هئارا  ناراکنامیپ  ییاسانش 
"RAN-ZTE هکبش یرازفا  مرن 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ییوردوخ6093722 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

هعطق6093728 نیمات  اب  یهد  تبون  متسیس  هاگتسد  رازفا 1208  مرن  رازفا و  تخس  هحفص 17)ینابیتشپ  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

دنرب6093844 زادرپ  دوخ  هاگتسد  یرازفا 1540  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ 
GRG

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6093855BPMS رتسب رب  تاسلج  تیریدم  نامتخاس و  یژرنا  تیریدم  هناماس  هحفص 25)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هنایار6094086 هکبش  لاوریاف  تیگ -  سراپ  هاگتسد  یرازفا  مرن  هتسب  هحفص 25)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لمح و6094099 تیریدم  روظنم  هب  لاعف  ناراکنامیپ  هطوبرم و  یرازفا  مرن  یاه  هناماس  ییاسانش 
یرهش نورد  راب  لقن 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 135135
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تکرش6094146 لانیجروا  هخسن  زا  هنایار و  یارب 1926  سوریو  یتنآ  سنسیال 
(Kaspersky) یکسرپسک

هحفص 25) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زادرپدوخ6094355 هاگتسد  یرازفا 360  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  هحفص 5)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

راگن6094710 دیش  یمومع  طباور  دیدج  رازفا  مرن  تاعالطا  ویشرآ  یزاس  هریخذ  تهج  رورس  هحفص 72)هیهت  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تسویپ6094803 لیاف  قبط  رتویپماک  سیک  هحفص 99)دیرخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یرازفا6094817 مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسرامیب6094854 یاهرازفا  مرن  هیلک  یرادهگن  ینابیتشپ و  هحفص 25)تامدخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هریغ6095225 لباک و  چیوس - هحفص 25)رتیلپسا -  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کرحم6093564 تباث ، عون  زا   IP هکبش تحت  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دادعت 246  بصن  دیرخ و 
هطوبرم یبناج  تازیهجت  و 

هحفص 23) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تمیق6093589 تسویپ  تسیل  قبط  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  ) یریوصت تراظن  نیبرود  رورس  دیرخ 
( دوش هداد 

هحفص 61) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کناب6093874 بعش  زا  یدادعت  رد  یریوصت  تراظن  متسیس  هژورپ  هحفص 23)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت6093913 تراظن  متسیس  زیهجت  تالآ -  نهآ  یراتور -  الخ  پمپ  کماداب -  هحفص 23)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتعنص6094509 هحفص 51)روتینام  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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 " ) " ) 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

یقرب6093614 یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 57) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

بعش6093829 یقرب  هرکرک  برد  بصن  یاهمتسیسهیهت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 57) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یقرب6094481 هرکرک  برد  بصن  یاهمتسیسهیهت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 57) 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

ناوخ6093721 کالپ  یاه  نیبرود  کیفارت  لرتنک  دنمشوه  تازیهجت  بصن  هحفص 17)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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