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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

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

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

( یهگآ دادعت 9  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

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

( یهگآ دادعت 7  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 16

140 1140 1 نابآ   نابآ   2 12 1 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   159,590هکس , 000159,590 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما349,770349,770رالد تاراما مهرد   95,52095,520مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   150هکس ,600 , 000150 ,600 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس235,200235,200رالد سیئوس کنارف   372کنارف ,600372 ,600

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 88,500هکس , 00088 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   266رالد ,900266 ناتسبرع900, ناتسبرع لایر   93,42093,420لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 58,500هکس , 00058 ,500 , وروی000 ژورن363,290363,290وروی ژورن نورک   35,50035,500نورک

رایع رایع   1818 یالط   سیلگنا14,895,00014,895,000یالط سیلگنا دنوپ   ,415دنوپ 170415, نپاژ170 نپاژ نینی   دصکی   252دصکی ,860252 ,860

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
((3535))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 112112))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 117 ھحفص 1 

https://www.hezarehinfo.net/contact/3
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( یهگآ دادعت 17  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 20

( یهگآ دادعت 7  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 31

( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 36

( یهگآ دادعت 24  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 43

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 61

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 61

( یهگآ دادعت 7  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 64

( یهگآ دادعت 17  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 68

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دابهپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 13  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

( 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 20  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

( یهگآ دادعت 1  " ) رآ یو  ید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

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

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

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

( یهگآ دادعت 11  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

( یهگآ دادعت 5  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

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

( یهگآ دادعت 6  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

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

( یهگآ دادعت 3  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

( یهگآ دادعت 8  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 115
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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 11  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 116

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 117

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 117

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

الئوزنو ناریا و  کرتشم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5935504 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ( ISMS  ) تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  یزاس  هدایپ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  الئوزنو  ناریا و  کرتشم  کناب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.ivbb.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

ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرشف شور  هب  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 28/س ت/1401 یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناروآون  :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935682 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/09/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یروانف  یطابترا و  یتسپ ، روما  تنواعم  هزوح  رد  یسدنهم  ینف و  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 856/922/671/487  غلبم 

لایر نیمضت 23/150/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاررقم و میظنت  نامزاس  هناخترازو  سیدرپ  هدفه  یدورو  یدنق  دیهش  نابایخ  یوربور  نادنخ  دیس  لپ  زا  رت  ناپ  یتعیرش ، نابایخ  : رازگ هصقانم   :: سردآ سردآ
ییویدار تاطابترا 

:89661610 و ینف دحاو  سامت  هرامش  021 و   - 89662529  : :: نفلت نفلت
021-89661822

www.setadiran.ir WWW.CRA.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

تاعالطا تاعالطا تینما   تینما تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ناونع : : ناونع 11

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف وو   یطابترا   یطابترا یتسپ ، ، یتسپ روما   روما تنواعم   تنواعم هزوح   هزوح ردرد   یسدنهم   یسدنهم وو   ینف   ینف تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22
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تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14010717-01 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشودهرامش زور  تعاس 17   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  تعاس 16   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها یتارباخم  زکرم  هکبش -  تاطابترا  یاه  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تامدخ  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   33/000/000/000  : نیمضت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کان  ) تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: سردآ سردآ

:: 09125052634 و 81717806 نفلت :: tenders.nak-mci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Nadia.norouzi@nak-mci.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناهفصا ریت  متفه  یادهش  عیانص   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

66-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935467 :: هرازه هرازه :: 1401/09/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یموزیا دنرب  نت  ربمچ 90  تاه  تساکیاد  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

مادک ره  هتفس  یدایص و  کچ  ای  یداهنشیپ  لک  غلبم  لداعم ٪5  یکناب  هدش  نیمضت  کچ  ای  یکناب  همانتنامض  شور  ود  زا  یکی  هب  همانتنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یداهنشیپ ) لک  غلبم  نازیم ٪10  هب  اعمج  یداهنشیپ  لک  غلبم  لداعم 55 

.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه 

دیرخ تیریدم  یناگرزاب  تنواعم  ناهفصا  ریت  متفه  یادهش  عیانص  کلم  غاب  یاتسور  یوربور  هکرابم  ناهفصا -  هداج  رتمولیک 45   :: سردآ سردآ

03133973229-03133973225-33973215-031 :: 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

هکبش هکبش تاطابترا   تاطابترا یاه   یاه هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

یموزیا یموزیا دنرب   دنرب نتنت     9090 ربمچ   ربمچ تاه   تاه تساکیاد   تساکیاد هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44
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گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تیاغل  خیرات 1401/08/22  هبنشکیزورزا   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات 1401/08/26 هبنشجنپ 

تاعالطا  :: عبنم هبنشعبنم زور  حبص  تعاسات 9   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935476 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  رهظزادعب  تعاس 14   - 1401/09/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه متسیس  یرتم ، هلت  تازیهجت  لماش  تسپ  نویساموتا  متسیس  یرادهگن  تاریمعت و  دراد  رظن  رد  گرزب  نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوخ برغبونج )  برغلامش و  گنیچاپسید  یاهروما   ) گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  برغ  یتایلمع  هدودحم  رد  طسوتم  راشف  طبترم  تازیهجت  یتارباخم و 

 . دیامن راذگاو  لیذ  حرش  هب  یفیک  یبایزرا  زا  سپ  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  ار 
( لایر  ) راک 15.961.931.600 ماجنادروآرب 

لایر   1/299/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تیریدم و نامزاس  یروهمج  تسایر  یدربهار  تراظن  یزیر و  همانرب  تنواعم  زا  ورین  هتشر  رد  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  نتشاد  لایر -   1/500/000 دیرخ : 

هب همانزور  رد  یهگآ  تبون  جرد 2  هنیزه  تسیمازلا - یعامتجا  هافر  راک و  نواعت و  ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  نتشاد  تسیمازلا - یزیر  همانرب 
دشاب یم  هدنرب  هدهع 

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  یولوم -  قرب  هقطنم  یزوریپ  نابایخ  یادتبا  ادهش -  نادیم  نارهت -   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: -www.setadiran.ir-www.tavanir.org.irنفلت تیاسبو تیاسبو
http://iets.mporg.ir -http://www.tbtbir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریبکریما یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود یمومع  هصقانم  یهگآ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5935481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PARTS FOR “ALSTOM” CONTROL PANEL یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

5217574-061 :: نفلت :: WWW.AKPC.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

تسپ تسپ نویساموتا   نویساموتا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 55

PARTS FOR “ALSTOM” CONTROL PANELPARTS FOR “ALSTOM” CONTROL PANEL ناونع : : ناونع 66
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ناتسغاب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تقوهرامش نایاپ  ات  هبنش  خیرات 1401/8/21  زا   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یرادا

تاعالطا  :: عبنم هبنشعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935515 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور   - 1401/09/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسغاب رهش  یریوصت  شیاپ  هناماس  یارجا  دیرخ و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  312/000/000/00: دروارب

 : نیمضت غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - یهگآ رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 3.500.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  یدقن -  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر   15/600/000/000

همانیهاوگ کیتامروفنا و  یاروش  یرتویپماک  یاه  تکرش  یدنب  هقبط  حرط  رد  هبتر 2  لقادح  ندوب  اراد  .دشاب  یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  تبون  راهچ  جرد  هنیزه 
 - اتفا ربتعم 

یلصا مود  هلال  نابایخ  جع )  ) رصعیلو راولب  هر - )  ) ینیمخ ماما  راولب  ناتسغاب -  رایرهش -   :: سردآ سردآ

65238006-021 :: نفلت :: www.setadiran.ir baghestan.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

نامرک قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/60 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناروآون  :: عبنم خرومعبنم تعاس 14   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935985 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11   - 1401/09/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس قیرط  زا  ار  نامرک  ینامیلس  دبهپسدیهش  یبیکرت  لکیس  هاگورین  راخب  نیبروت  یلصاولو  پاتساوولو  لرتنک  لخاد  تخاس  یکدی  تاعطق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 3/250/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نامرک قرب  یورین  دیلوت  تکرش  کالپ 36 ، هرامش 16 ، هچوک  هعمج ، ماما  نابایخ  یمالسا ، یروهمج  راولب  نامرک ،  :: 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

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ هناماس   هناماس یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

راخب راخب نیبروت   نیبروت یلصاولو   یلصاولو پاتساوولو   پاتساوولو لرتنک   لرتنک لخاد   لخاد تخاس   تخاس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  ناوخارف  مود -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هناماس 2001096334000020  - 1401/1084 :: یهگآ یهگآ هرامش   همانزورهرامش یهگآ  مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دامتعا  :: عبنم تلهمعبنم یاضقنا  زا  سپ  هتفه  ود  تدم  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
دانسا تفایرد 

5937095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت اهمتسیس ، عوبطم و  هیوهت  یتدورب و  یاهمتسیس  تاسیسات و  قیقدرازبا ، لرتنک و  تازیهجت  تاودا و  تاریمعت  یرادهگن و  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  کرتشم  تاسیسات  لوا و  هاگشیالاپ  یکیرتکلا  تاودا  و 

لایر دروآرب 799/360/724/920  غلبم 

لایر نیمضت 21/987/300/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رتفد قاتا 45  مود -  هقبط   - یرادا نامتخاس  (- 1 زاف  ) مکی هاگشیالاپ  سراپ -  یژرنا  هژیو  هقطنم  یقت -  لخن  رهش   - هیولسع ناتسرهش  رهشوب -  ناتسا   :: سردآ سردآ
7511893349: یتسپدک اهنامیپ -  تامدخ 

07731314697-4433-4699-4182 :: نفلت :: WWW.SPGC.IR WWW.SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

نیون داصتقا  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

0819-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات  خیرات 1401/08/21  زا   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935453 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیون داصتقا  کناب  یداتس  یاه  نامتخاس  بت و  راکدوخ  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  زا  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دنیامن تفایرد  دیسر  لیوحت و  نیون  داصتقا  کناب  هناخریبد  کالپ 24  رایدنفسا ، راولب  یناجنسفر ، یمشاه  هارگرزب  یوربور  رصعیلو ، نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ

24592233-24594217 :: نفلت :: WWW.ENBank.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

24594287 :: 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

وو عوبطم   عوبطم هیوهت   هیوهت وو   یتدورب   یتدورب یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   تاسیسات   تاسیسات قیقدرازبا ، ، قیقدرازبا وو   لرتنک   لرتنک تازیهجت   تازیهجت وو   تاودا   تاودا تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
یکیرتکلا یکیرتکلا تاودا   تاودا وو   تازیهجت   تازیهجت اهمتسیس ، ، اهمتسیس

99

نامتخاس نامتخاس وو   بتبت   راکدوخ   راکدوخ قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس زازا   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 117 ھحفص 9 
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(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تیریدم ناریا -  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یناگرزاب

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  ناوخارف  مود -  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

DSD-98399-TR :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  زور 5   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راکفا  :: عبنم :: 1401/09/12عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EXTERNAL HSM هاگتسد دیرخ 7  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هلماعم 165.000.000.000  غلبم 

لایر غلبم 8.250.000.000  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یلخاد یاهدیرخ  هرادا  مهدزاود  هقبط  کالپ 1  باداش  ناردارب  نابایخ  بنج  نادنمرنه  کراپ  یوربور  یلامش  رهشناریا  نابایخ  نارهت  سردآ   :: سردآ سردآ

مان تبثرتفد  سامت 0211456  زکرم   84121047  - 88327085 :: نفلت نفلت
88969737 - 85193768

setadiran.ir iets.mporg.ir monaghese.niopdc.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا هقطنم  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1010/ک/1401 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتید هکبش   UPLINK ءاقترا تهج  زاین  دروم  تاموزلم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.TCALBORZ.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

EXTERNAL HSMEXTERNAL HSM  هاگتسد هاگتسد دیرخ  77   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

اتید اتید هکبش   هکبش   UPLINKUPLINK  ءاقترا ءاقترا تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 117 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/13  - 1401/12  - 1401/11  - 1401/10  - 1401/09 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  تیاغل  زا 1401/8/21   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936169 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/09/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

متسیس یور  رب  لباک  هکبش  نادرگرب  کرتشم و  یرادرب  هرهب  لحم  ات   FTTH یرون ربیفویسپ  ویتکا و  هکبش  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یحارط ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یاه سیورس  یریاد  هکبش و  نادرگرب  تازیهجت و  بصن  زا  سپ  تت  یاه  لباک  شورف  یروآ و  عمج  قباطم lom و  نیکرتشم  سیورس  یرارقرب   Access یاه

نادهاز  ناتسرهش  یلع  ماما  یدازآ و  زکارم  هدودحم  رد  نیکرتشم  یاه 
یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ..و 

لایر  نیمضت 36.541.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   38.138.000.000
لایر   27.103.000.000

دانسا 2.000.000.000 هیهت 

تاکرادت ینابیتشپ و  هرادا  ناتسچولب  ناتسیس و  هقطنم  تارباخم  نارادساپ  نادیم  هاگشناد  نابایخ  نادهاز   :: سردآ سردآ

05431118088 :: نفلت :: http://sb.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

05431118774 :: 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

تاعالطا5935504 تینما  تیریدم  متسیس  یزاس  هحفص 5)هدایپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یریوصت5935515 شیاپ  هناماس  یارجا  هحفص 6)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یتراظن5935670 یتظافح  هکبش  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 16)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاعالطا5935682 یروانف  یطابترا و  یتسپ ، روما  تنواعم  هزوح  رد  یسدنهم  ینف و  تامدخ  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5936177 تاطابترا  یاه  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تامدخ  یارجا  تازیهجت و  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

FTTHFTTH  یرون یرون ربیفویسپ   ربیفویسپ وو   ویتکا   ویتکا هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ یحارط ،  ،  یحارط ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 117 ھحفص 11 
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زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004224000049 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935447 :: هرازه هرازه :: 1401/09/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک  - نارهت هار  دازآ  یلامش  دناب  رد  سیدرف  لپ  رذگریز  هژورپ  لیردنه  تایلمع  یارجا  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

جرک  - نارهت هار  دازآ  یلامش  دناب  رد  سیدرف  لپ  رذگریز  هژورپ  لیردنه  تایلمع  یارجا  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
22,529,865,100 یلام :  دروآرب 

لایر   1,126,493,255 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/12/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هداز ماما  بنج  - رهشرهم لپ  یبرغ  بونج  علض  نیوزق  - جرک هار  دازآ   ، 3146986444 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هقطنم 20  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش جرد  خیرات  زا  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5935631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیوتود ناگداپ  یراکلگنج  هصرع  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزرواشک هبتر  لایر  نیمضت 778/000/000  لایر   15/500/000/000 دروارب غلبم 

یحاون 2-3-5  یهارگرزب  یرهش و  رباعم  یکیفارت  تازیهجت  یاهولبات  تمرم  یرادهگن و 
هیاپ لقادح 5  یربارت  هار و  هبتر  لایر  نیمضت 542/000/000  لایر  دروارب 10/831/171/710  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یر ناتسرهش  یرتسگداد  بنج  یرادرهش  یعاس خ  یداه  نادیم  یررهش   :: سردآ سردآ

841617-84161202 :: نفلت :: 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

هار هار دازآ   دازآ یلامش   یلامش دناب   دناب ردرد   سیدرف   سیدرف لپلپ   رذگریز   رذگریز هژورپ   هژورپ لیردنه   لیردنه تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1414

یرهش یرهش رباعم   رباعم یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت یاهولبات   یاهولبات تمرم   تمرم وو   یرادهگن   یرادهگن یراکلگنج -  -  یراکلگنج هصرع   هصرع یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 117 ھحفص 12 
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دهشم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

20010950050000017 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936135 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدقم دهشم  رهش  حطس  رد  لیردنه  ریمعت  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  10.011.736.331 دروآرب : غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001050345000010  - 2001050345000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم داصتقا   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936194 :: هرازه هرازه تعاس 17دکدک    - 1401/09/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیارت  تازیهجت  گنر و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  دادرارق 6  تدم  مرگولیک -  رادقم 15000  دیفس  ییزج  کت  یکیفارت  درس  گنر 

رتیل  رادقم 1500  درس  گنر  صوصخم  یکیفارت  رنیت 
هام دادرارق 3  تدم  ددع -  رادقم 3000  یکیفارت  ردنلیس 

لایر  هدرپس 600.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  500.000.000

:: سردآ سردآ

08138215318 :: 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

رهش رهش حطس   حطس ردرد   لیردنه   لیردنه ریمعت   ریمعت وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 1616

یکیفارت یکیفارت ردنلیس   ردنلیس درس -  -  درس گنر   گنر صوصخم   صوصخم یکیفارت   یکیفارت رنیت   رنیت یکیفارت -  -  یکیفارت درس   درس گنر   گنر ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 117 ھحفص 13 
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نامرک ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یرس هچراپکی  یفیک  یبایزرا  اب  نامزمه  یا  هلحرمکی  لوا   :: مالعا مالعا تبون   تبون
1401/24

1401/08/21 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ام مایپ   :: عبنم خرومعبنم تعاس 13  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936398 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8   - 1401/09/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدجت )  ) یظافحتسا هزوح  یاهروحم  یتاعالطا  یاهولبات  ییاجباج  حالصا و  بصن و  لمح ، هیهت ، یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
تولکهز رابدور -  هار  سیلپ  هاگساپ  جورخ  دورو و  پمر  یزاس و  هطوحم  یلصا ، نامتخاس  ثادحا  - 

هنیمهت دابآ -  ضوع  روحم  ثادحا  یزاسریز و  - 

تاکرادت هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اه  تکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  ماجنا   www.setadiran.ir سردآ هب  داتس )  ) تلود یکینورتکلا 

یکناب همانتنامض  نیمضت 

نفلت 03443317523 هرامش 2  یتعنص  کرهش  یادتبا  نامرک  هداج  رتمولیک 5  تفریج  فلا : تکاپ  هئارا   :: سردآ سردآ

1456 :: 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

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش یلا  زا 1401/8/21  دانسا  تفایرد   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دامتعا  :: عبنم زورعبنم تدم 10  هب  دانسا  تفایرد  زور  نیرخآ  زا   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یرادا 1401/9/9 تقو  نایاپ  یکیزیف  تاکاپ  تعاس 19 -  ات 

5936663 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/09/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش  تشه  هقطنم  رد  تلاسر  رهشداداپ و  ود  کی و  زاف  رنهاب  یوک  رد  یئزج  ود  گنر  اب  یشک  طخ  یارجاو  گنر  دیرخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 8.250.000.000 

 ...- یلم کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  زیراو  شیف  ای  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  غلبم 412.500.000  دصرد  نیمضت 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  داتس  هناماس  ینوناق  هوجوو  یهگآ  راشتنا  هنیزه  تخادرپ 

یرادرهش هرامش 3  نامتخاس  تسارح  هنامرحم  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ
( اهدادرارق هرادا   ) یرادرهش هرامش 3  نامتخاس  لحم  ییاشگزاب 

:: نفلت :: 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

هطوحم هطوحم یلصا ، ، یلصا نامتخاس   نامتخاس ثادحا   ثادحا یظافحتسا - -  - -  یظافحتسا هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم یتاعالطا   یتاعالطا یاهولبات   یاهولبات ییاجباج   ییاجباج وو   حالصا   حالصا وو   بصن   بصن لمح ، ، لمح هیهت ، ، هیهت ناونع : : - - ناونع
روحم روحم ثادحا   ثادحا وو   یزاسریز   یزاسریز هار -  -  هار سیلپ   سیلپ هاگساپ   هاگساپ جورخ   جورخ وو   دورو   دورو پمر   پمر وو   یزاس   یزاس

1818

یئزج یئزج ودود   گنر   گنر اباب   یشک   یشک طخطخ   یارجاو   یارجاو گنر   گنر دیرخ   دیرخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 117 ھحفص 14 
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ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  هیحالصا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001467000126 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13  تیاغل  خیرات 1401/08/17  زا   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ امه   :: عبنم خرومعبنم تعاس 14   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936783 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/09/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

اب داتس )  ) تلود کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  هدش  تبث  یاه  یهگآ  و  دیدجت 3 ) ناجیدنهرهشهام (  روحم  یلصفم  یسرجوین  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تبث یاه  یهگآ  ناتسزوخ و  ناتسا  لامش  یاهروحم  حطس  رد  یکیفارت  درس  گنر  اب  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  عوضوم  اب  هرامش 2001001467000135 
حطس رد  یکیفارت  درس  گنر  اب  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  عوضوم  اب  هرامش 2001001467000136  اب  داتس ) تلود (  کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  هدش 

ناتسزوخ ناتسا  بونج  یاهروحم 

:: 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

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

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001050345000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5937015 :: هرازه هرازه :: 1401/09/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینمیا ) هناوتسا   ) یکیفارت ردنلیس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادمه  یرادرهش  لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یکیفارت تازیهجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/12/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کیفارت نامتخاس  یرتنالک 15  یور  هبور  تیالو  راولب  نادمه   ، 6516649947 یتسپ :  دک  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت -- روحم روحم یلصفم   یلصفم یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2020

(( ینمیا ینمیا هناوتسا   هناوتسا  ) ) یکیفارت یکیفارت ردنلیس   ردنلیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

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

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001050345000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5937028 :: هرازه هرازه :: 1401/09/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رنیت  هارمه  هب  یئزج  کت  یکیفارت  گنر  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادمه  یرادرهش  لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

گنر ییایمیش - تالوصحم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   600,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/12/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کیفارت نامتخاس  یرتنالک ، یور  هبور  تیالو  راولب  نادمه   ، 6516649947 یتسپ :  دک  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( 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

سراف ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 2 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  خروم 1401/8/24  تعاس 8  زا   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
18:59

بونج ربخ   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936842 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/09/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش یتایلام  روما  تارادا  یاهنامتخاس  رد  ددرت  لرتنک  تیگ )  ) هچراپکی متسیس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  بصن ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دشابیم هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  ناریا  داتس  هناماس  دزمراک  همانزور و  رد  یهگآ  تبون  ود  راشتنا  هنیزه  تخادرپ  لایر -  درایلیم  کی  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تسارح رتفد  لوا ، هقبط  سراف ، یتایلام  روما  لک  هرادا  یناقلاط ، هلا  تیآ  نابایخ  زاریش ، سردآ  هب  یکیزیف  لاسرا   :: سردآ سردآ
تیاس فکمه ، هقبط  سراف ، یتایلام  روما  لک  هرادا  یناقلاط  هلا  تیآ  نابایخ  زاریش ، رد  عقاو  لک  هرادا  نیا  تاعالطا  یروانف  تیاس  تاسلج  نلاس  ییاشگزاب 

تاعالطا یروانف  تنواعم 

07132235249 :: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.irنفلت 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  77   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رنیت رنیت هارمه   هارمه هبهب   یئزج   یئزج کتکت   یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2222

یتایلام یتایلام روما   روما تارادا   تارادا یاهنامتخاس   یاهنامتخاس ردرد   ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک تیگ ) ) تیگ  ) ) هچراپکی هچراپکی متسیس   متسیس رارقتسا   رارقتسا وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 117 ھحفص 16 
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کیبآ نامیس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( CCTV کیبآ (  نامیس  هناخراک  یریوصت  تراظن  متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کیبآ نامیس  تکرش  تسارح  دحاو  لیوحت :  :: سردآ سردآ

یدمحم  02645382708 :: نفلت :: www.byekCement.comنفلت 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

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  ناوخارف  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رارسا  :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935646 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/09/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روط هب  رها  یولیس  دورتشه و  رابنا  زیربت ،  کی  هرامش  یولیس  رد  تلود ،  یکینورتکلا  هناماس  قیرط  زا  ار  دوخ  یساسا  یالاک  یاهرابنا  یزاس و  هریخذ  زکارم  رد 

دیامن رازگرب  یلیمکت  تروص  هب  هنایم  یولیس  نایفوص و  رابنا  زیربت ،  هرامش 2  یولیس  رد  لماک و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

فصن هب  هدیسرن  نمهب  نابایخ 22 زیربت  سردآ  : فلا یاه  تکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
یقرش ناجیابزذآ  ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ  لک  هرادا  هار 

مان تبثرتفد  هناماس 02141934   09144104817 - 0413442002 :: نفلت نفلت
02185193768 - 88969737

setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامیس نامیس هناخراک   هناخراک یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2424

هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن 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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مق یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناوج  :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935670 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/09/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مق رهش  دیدج  هناخ  هیفصت  حرط  یتراظن  یتظافح  هکبش  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  19/670/850/000 دروارب :

لایر   983/542/500  : نیمضت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام  6: دادرارق تدم 

تکرش تسارح  تیریدم  مق -  یا  هقطنم  بآ  تکرش  کی -  هرامش  هچوک  شبن  رهشرود -  نابایخ  یادتبا  مق -   :: سردآ سردآ

یلخاد 142  025-37839093-95 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناگدننک نیمات  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/01هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم :: 1401/09/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935918 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14  فلا و ب  تاکاپ   - 1401/09/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رگپاچ  تاقلعتم  عاونا  ددع  هارمه 440  هب  یپ  چا  یرزیل  رگپاچ  هاگتسد  رنکسا AVISION A3 و 9  هاگتسد  دیرخ 2  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
تک 6 یج 45  رآ  تکوس  ماک و 250  ینوی  رتویپماک  هکبش  لباک  رتم  تباث 2013  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 150  - 

وتیک یاهلیقثرج  یفرصم  یکدی و  مالقا  عاونا  متیآ  دیرخ 44  - 

.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه 

ات 15  تعاس 8  یراک  یاهزور  یناگرزاب  دحاو  تفایرد :  :: سردآ سردآ
تالماعم نویسیمک  هناخریبد  روباشین  دهشم  هداج  رتمولیک 55  ناسارخ  وردوخ  ناریا  تکرش 

یلخاد 4021  051-33564501 - 9  , 33563050-051 :: نفلت :: www.ikkco.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

یتراظن یتراظن یتظافح   یتظافح هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2626

دیرخ دیرخ رگپاچ   - - رگپاچ تاقلعتم   تاقلعتم عاونا   عاونا ددع   ددع   440440 هارمه   هارمه هبهب   یپیپ   چاچا   یرزیل   یرزیل رگپاچ   رگپاچ هاگتسد   هاگتسد   99 وو     AVIS ION A3AVISION A3  رنکسا رنکسا هاگتسد   هاگتسد   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : - - ناونع
عاونا عاونا متیآ   متیآ دیرخ  4444   دیرخ  -  - 66 تکتک     4545 یجیج   رآرآ   تکوس   تکوس   250250 وو   ماک   ماک ینوی   ینوی رتویپماک   رتویپماک هکبش   هکبش لباک   لباک رتم   رتم   2 0 تباث  132013 تباث هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   150150

وتیک وتیک یاهلیقثرج   یاهلیقثرج یفرصم   یفرصم وو   یکدی   یکدی مالقا   مالقا

2727

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

ناگدننک نیمات  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/01هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم :: 1401/09/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935928 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14  فلا و ب  تاکاپ   - 1401/09/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تک 6 یج 45  رآ  تکوس  ماک و 250  ینوی  رتویپماک  هکبش  لباک  رتم  تباث 20130  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 150  هرامش 3224 -  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
وتیک یاهلیقثرج  یفرصم  یکدی و  مالقا  عاونا  متیآ  دیرخ 44  هرامش 3225 - 

.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه 

ات 15  تعاس 8  یراک  یاهزور  یناگرزاب  دحاو  تفایرد :  :: سردآ سردآ
تالماعم نویسیمک  هناخریبد  روباشین  دهشم  هداج  رتمولیک 55  ناسارخ  وردوخ  ناریا  تکرش 

یلخاد 4021  051-33564501 - 9  , 33563050-051 :: نفلت :: www.ikkco.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

دهشم یکیفارت  تاطابترا  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001095008000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5936741 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه  گنیکراپ  یریوصت  تراظن  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 34.887.399.990  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - 66 تکتک     4545 یجیج   رآرآ   تکوس   تکوس   250250 وو   ماک   ماک ینوی   ینوی رتویپماک   رتویپماک هکبش   هکبش لباک   لباک رتم   رتم   2 0 13020 130 تباث   تباث هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   150150 دیرخ   دیرخ ناونع : : - - ناونع
وتیک وتیک یاهلیقثرج   یاهلیقثرج یفرصم   یفرصم وو   یکدی   یکدی مالقا   مالقا عاونا   عاونا متیآ   متیآ دیرخ  4444   دیرخ

2828

اهاه گنیکراپ   گنیکراپ یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

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

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

2001005314000046 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936952 :: هرازه هرازه :: 1401/09/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدجت  رهشدمحم - یرادرهش  گنیروتینام  زکارم  مزاول  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ناتسا  رهشدمحم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

دیدجت رهشدمحم - یرادرهش  گنیروتینام  زکارم  مزاول  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 4,846,693 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,211,673,213 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/12/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رهشدمحم یرادرهش  ینیسح - هاش  دیهش  نابایخ  ینیمخ - ماما  راولب  رهشدمحم - زربلا -  ، 3177818786 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسدرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935564 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات یاه  دحاو  هیلک  سیکو  رگباچ  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005910000020 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئاراو  دوش  هداد  هدش  یراذگراب  لیاف  یانبمرب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6617615981 یتسپ :  دک  تیاده ،  نابایخ  دیهش  نابایخ  نارادساپ  راولب  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33249011-087  ، 33249010-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33249012-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام زکارم   زکارم مزاول   مزاول یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

هعبات هعبات یاه   یاه دحاو   دحاو هیلک   هیلک سیکو   سیکو رگباچ   رگباچ سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 3131
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( برغ  ) ناردنزام ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناردنزام قرب  عیزوت  تسویپ  حرش  قباطم  سوریو  یتنآ  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001167000758 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناردنزام قرب  عیزوت  تسویپ  حرش  قباطم  سوریو  یتنآ  دیدمت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4816669535 یتسپ :  دک  یزاریش ،  لاصو  نابایخ  یور  هبور  یناردنزام  ریما  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33405120-011  ، 33393260-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33392610-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935854 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ساسا رب  تمیق  نینچمه  ینف و  داهنشیپ  تسا  رکذ  هب  مزال  ( e-KYC  ) یعونصم شوه  رب  ینتبم  یروضح  ریغ  تیوه  زارحا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تسویپ  شنکارت  ره  یازا  هب   SaaS لدم

1101001024000141 زاین :  هرامش 
یزرواشک کناب  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هخسن 1 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  ساسا  رب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1445994316 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یزرواشک  کناب  ابمومول - سیرتاپ  شبن   - دمحا لآ  لالج  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84892679-021  ، 84895500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88242747-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناردنزام قرب   قرب عیزوت   عیزوت تسویپ   تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 3232

لدم لدم ساسا   ساسا ربرب   تمیق   تمیق نینچمه   نینچمه وو   ینف   ینف داهنشیپ   داهنشیپ تسا   تسا رکذ   رکذ هبهب   مزال   مزال ( ( e -KYCe-KYC  ) ) یعونصم یعونصم شوه   شوه ربرب   ینتبم   ینتبم یروضح   یروضح ریغ   ریغ تیوه   تیوه زارحا   زارحا ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ تسویپ   تسویپ شنکارت   شنکارت رهره   یازا   یازا هبهب     SaaSSaaS
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لیبدرا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیون یاه  یروانفو  اه  تخاس  ریزءاقتراو  کینورتکلا  یرادرهش  هعسوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005315000182 زاین :  هرامش 

لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

سیورس 1 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - دشابیم دادرارق  تروصب  ارجا   - ددرگ یراذگراب  تیحالص  هگربو  روتکاف   - دشابیم رصن  زوجم  نتشاد  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  تیحالص  عون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یموب  ناگدننک  تکرش  اب  تیولوا 

5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یرادرهش  شزرو -  نادیم  هب  هدیسرن  ریت -  یس  نابایخ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234648-045  ، 33234264-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیون نیون یاه   یاه یروانفو   یروانفو اهاه   تخاس   تخاس ریزءاقتراو   ریزءاقتراو کینورتکلا   کینورتکلا یرادرهش   یرادرهش هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 3434
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نادمه ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامزاس هخسن  هربراک ، شیوداپ 130  سوریو  یتنآ  هخسن  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  رازفا  مرن  یزادنا  هار  بصن و  شزومآ 

تسا یمازلا  نادمه  ناتسا  یا  هنایار  یفنص  ماظن  رد  تیوضع 
1101000102000007 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  باق  یدنب  هتسب  عون  ینامزاس  عماج  هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینامزاس هخسن  هربراک ، شیوداپ 130  سوریو  یتنآ  هخسن  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  رازفا  مرن  یزادنا  هار  بصن و  شزومآ 

تسا یمازلا  نادمه  ناتسا  یا  هنایار  یفنص  ماظن  رد  تیوضع 

6515498979 یتسپ :  دک  نادمه ،  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  یزکرم  یرادرهش  یوربور  یلعوب  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38272204-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38254533-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد تیوضع   تیوضع تسا   تسا یمازلا   یمازلا رازفا   رازفا مرن   مرن یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن شزومآ   شزومآ ینامزاس   ینامزاس هخسن   هخسن هربراک ، ، هربراک   130130 شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ هخسن   هخسن کیکی   ناونع : : ناونع
تسا تسا یمازلا   یمازلا نادمه   نادمه ناتسا   ناتسا یایا   هنایار   هنایار یفنص   یفنص ماظن   ماظن
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936028 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیع روهمم  روتکاف  شیپ  قاصلا  تسا 3  رظن  دم  تسویپ  لیاف  تاصخشم  ربارب  تساوخرد  تسا 2  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ربارب  یدقن  تخادرپ  تسا 4  یمازلا  تساوخرد 

1101005390000504 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یا  هقلح  ییاوقم 1  شکور  اب  یکیتسالپ  هبعج  ناتابکا  زادرپ  نمیا  یرادباسح  متسیس  ید  یس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
ناتابکا زادرپ  نمیا  یسدنهم 

هتسب 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  تساوخرد  ربارب  هناماس  رد  یراذگزاب  اه و  تسویپ  رهم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715659681 یتسپ :  دک  یتسپ 363 ،  قودنص  تارباخم  هار  راهچ  شترا  خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33450353-044  ، 33450001-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33450001-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یلیلخ  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 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار هکبش  یلاتیجید  زاس  هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090053000042 زاین :  هرامش 
زاریش یلیلخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یمیرک اضر  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   SYNOLOGY یتراجت مان  + RS2212 لدم هنایار  هکبش  یلاتیجید  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7193616641 یتسپ :  دک  یلیلخ ،  ینامرد  شزومآ  زکرم  یلیلخ - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36291470-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36291671-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زادرپ زادرپ نمیا   نمیا یرادباسح   یرادباسح متسیس   متسیس یدید   یسیس   رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3636

هنایار هنایار هکبش   هکبش یلاتیجید   یلاتیجید زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 3737
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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   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

juniper Srx550 زپینوج لاوریاف  سنسیال  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
firewall juniper srx550 da2219ak0022 A-3

لانیجروا طرش  هب 
1101001609002864 زاین :  هرامش 

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه ناواک  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   JUNIPER یتراجت مان   SRX-XFP-10GE-SR یتارباخم چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/30 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم چیئوس   چیئوس  -  - juniper Srx550juniper Srx550 زپینوج   زپینوج لاوریاف   لاوریاف سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3838
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ناجنز ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: 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 12 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یارب 650 هلاسکی   Bitdefender Gravityzone BS Enterprise تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005071000536 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا ردب  هدننک  هضرع  عجرم  ردنفید  تیب  ییاوقم  هبعج   DVD یتیرویکس سنزیب  نوز  یتیورگ  ردنفید  تیب  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هقلح ( کسید )1 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بصن - اتفا ینف  تامدخ  هزوح  رد  اتفا  همان  یهاوگ  نتشاد.یزادنا  هار  بصن و  هلاسکی و  ینابیتشپ  تامدخ و  هارمه  هب  ربراک  یارب 650  هلاسکی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
امرفراک تساوخرد  هب  لکشمزورب  تروص  رد  یروضح  تامدخ  هئارا   . کیتامروفنا یلاع  یاروشزوجم  نتشاد.اتف  دض  تالوصحم  ینابیتشپ  و 

4513713111 یتسپ :  دک  ناجنز ،  قرب  عیزوت  تکرش  - یلامش یدعس  - ناجنز ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33157331-024  ، 33451461-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33157287-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

650650 یارب   یارب هلاسکی   هلاسکی   Bitdefender Gravityzone BS EnterpriseBitdefender Gravityzone BS Enterprise ناونع : : ناونع 3939
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ینامرد تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

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   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس هیبش  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091929000003 زاین :  هرامش 

ناریا ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
مهافت یسدنهم  رایمه  یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  یقلط 1  باق  یبیکرت 2017  انیتر  نزاخم  زاس  هیبش  ناونع   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنوگره تهج  ههام -  کی  تخادرپ  هدنشورف -  اب  لمح  ددرگ -  همیمض  روتکاف  شیپ  ددرگ -  هدهاشم  تسویپ  لیاف  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایرصان 09195620502 یاقآ  اب  سامت  لاوس 

1449614535 یتسپ :  دک  یشزومآ ،  تنواعم  ناریا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تمه  دیهش  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86702234-021  ، 86702254-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86702224-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاس زاس هیبش   هیبش رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 4040
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رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936645 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - یسمش هام  تدمب 12  تخاس -  ریز  هکبش و  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
: ناگدش توعد  یصاصتخا  طیارش 

کیتامروفنا یلاع  یاروش  همانیهاوگ  ندوب  اراد  اتفا 2- همانیهاوگ  ندوب  اراد  -1
1101005867000192 زاین :  هرامش 

رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دیشاب هتشاد  ار  لماک  تقد  یتسویپ  کرادم  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز 09163332289-06153507223 نایدسا  فراع  یاقآ  بانج  ، داد رارق  ینف  تاعالطا  ذخا  تهج  دادرارق  ینف  رظان  تاصخشم 

6414665576 یتسپ :  دک  یولوم ،  دیهش  نادیم  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53507776-061  ، 53522801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاس تخاس ریز   ریز وو   هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 4141

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

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

زا 117 ھحفص 28 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/x5wjaml26s8z4?user=37505&ntc=5936645
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5936645?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکیلو سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003871000181 زاین :  هرامش 

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ لیاف  قبط   ) سکیلو سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هناماس  بولطم  دنور  همادا  تهج  افرص  هدش  باختنا  دک 

هطوبرم دحاو  دات  زا  دعب  یباسحیذ  قیرط  زا  تخادرپ 
تسویپ لیاف  ساسا  رب  تمیق  نعت 

1149943141 یتسپ :  دک  روشک ،  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  ارسشناد -  نابایخ  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33274926-021  ، 33271-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33903653-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سکیلو سکیلو سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  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 10 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شخپ تکرش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  رازفا ،  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس ،  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف 

1101092126000021 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/01 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09151600789 سامت : هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یبونج ،  ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  یمالسا 6 - یروهمج  نایایخ  شبن  دنجریب -  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9716883988 یتسپ : 

32211861-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32211865-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامدخ  حرش  قبط  ار  ینامزاس ") لاتروپ   ) Share Point رازفا مرن  اقترا  ینابیتشپ و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000493 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/24 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمشاهروپ مناخ  راکرس  اهدادرارق  تاکرادت و  روما  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتفن یتفن یاه   یاه هدروآرف   هدروآرف شخپ   شخپ تکرش   تکرش تاطابترا   تاطابترا وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف رازفا ،  ،  رازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ،  ،  سیورس تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع
یبونج یبونج ناسارخ   ناسارخ هقطنم   هقطنم

4343

(( ینامزاس ینامزاس لاتروپ   لاتروپ  ) ) Share PointShare Point رازفا   رازفا مرن   مرن اقترا   اقترا وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 4444

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم   JArchitect Professional Edition رازبا سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000352 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
یرس 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

39904354 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نز5935877 هرهچ  نیبرود  بصن  دیرخ و  هحفص 68)مالعتسا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

عیرس5936198 یاه  ردیف  سیفرتنیا  اداکسا و  متسیس  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  یزادنا  هار  بصن و 
عطقلا

هحفص 31) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

JArchitect Profess ional EditionJArchitect Profess ional Edition رازبا   رازبا سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یورین عیزوت  لاقتنا و  دیلوت  تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ریناوت  ) ناریا قرب 

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   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش یاه  نامتخاس  قیرح  نالعا  متسیس  و  ( BMS  ) دنمشوه تیریدم  متسیس  ریمعت  یرادهگن و  سیورس ، تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرامش 5) یمساق و  دیهش  نامتخاس   ) ریناوت

1101001007000118 زاین :  هرامش 
( ریناوت  ) ناریا قرب  یورین  عیزوت  لاقتنا و  دیلوت   تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435763371 یتسپ :  دک  ریناوت ،  تکرش  یزکرم  نامتخاس  لیزرب -  نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27938487-021  ، 27938231-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88797746-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  رهشوب  مرا  گنت  هاگتسیا 66  رود  هار  هنایاپ  اداکسا و  سیفرتنیا  تست  یزادنا و  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000529 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  هب  رهشوب  مرا  گنت  هاگتسیا 66  رود  هار  هنایاپ  اداکسا و  سیفرتنیا  تست  یزادنا و  هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134696333 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  شبن  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32330031-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش تکرش یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس وو   ( ( BMSBMS  ) ) دنمشوه دنمشوه تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس ریمعت   ریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ، ، سیورس تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
(( 55 هرامش   هرامش وو   یمساق   یمساق دیهش   دیهش نامتخاس   نامتخاس  ) ) ریناوت ریناوت

4646

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   رهشوب   رهشوب مرا   مرا گنت   گنت   6666 هاگتسیا   هاگتسیا رود   رود هار   هار هنایاپ   هنایاپ وو   اداکسا   اداکسا سیفرتنیا   سیفرتنیا تست   تست وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 4747
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ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  هئارا  هدننک - نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  تسویپ - قبط  اقیقد  تساوخرد  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - میسقت هبعج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  ینف  تاصخشم  اب 

1101092410001077 زاین :  هرامش 
ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ادیت یژرنا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   FANOOS یتراجت مان   E-50W لدم یدیشروخ  قرب  دیلوت  دلوم  لمح  لباق  تاقلعتم  تازیهجت و  تس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشابیم هدننک  نیمات  تمیق  داهنشیپ  دات  مدع  هلزنم  هب  روتکافشیپ  هئارا  مدع  - تسیمازلا دیرخ  تساوخرد  اب  تقباطم  تهج  روتکافشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
***

( زور رثکادح 45  یرادا  تاروما  هب  هجوت  اب   -) رابنا دیسر  ینف و  دات  زادعب  تخادرپ 

 : یتسپ دک  ناروشرز ،  یالط  یندعم   عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   7 کالپ 5 -  شزاس  نادیهش  هچوک  رصعیلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1593856913

45520316-044  ، 45530859-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکاف روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا هدننک - - هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع ربرب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه تسویپ - - تسویپ قبط   قبط اقیقد   اقیقد تساوخرد   تساوخرد -- دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- میسقت میسقت هبعج   هبعج ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب  

4848
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سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ حرش  هب  ) عطقلا عیرس  یاه  ردیف  سیفرتنیا  اداکسا و  متسیس  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000531 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ارجا 1 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

وج تقیقح  سدنهم  ینف 09171001858  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدومحم هناماس 07132142703  سانشراک 

تمدخ مامتا  زا  سپ  هام  تخادرپ 2  نامز  تدم  لقادح 

7134696333 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  شبن  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32142703-711  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عطقلا عطقلا عیرس   عیرس یاه   یاه ردیف   ردیف سیفرتنیا   سیفرتنیا وو   اداکسا   اداکسا متسیس   متسیس رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 4949

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تقد هب  تسویپ  یاهلیاف   SIEMENS EDT DISPLAY EW10229YLY و FLASH COMPACT TIME SWITCH16001 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هعلاطم 

1101093631003915 زاین :  هرامش 
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایسآ جاوما  اویش  هدننک  هضرع  عجرم  جاوما  اویش  یتراجت  مان   STB-50P لدم هنایهام  نامرف  تعاس  الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
عجرم ناملآ  هدنزاس  روشک  . SIEMENS Co هدنزاس عجرم   SIEMENS یتراجت مان   OP 17/DP LC لدم  in 12/4 زیاس  PLC متسیس  LCD رگشیامن الاک :  مان 

نف یتآ  نومزآ  هدننک  هضرع 
هاگتسد 7 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32943736-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

BEHIR-366-270501 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5936560 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

KHS طخ رلیف  هاگتسد  رزنیر  شخب   6A ویارد ورس  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

PLCPLC  متسیس متسیس   LCDLCD  رگشیامن رگشیامن هنایهام -  -  هنایهام نامرف   نامرف تعاس   تعاس ناونع : : ناونع 5050

KHSKHS طخطخ   رلیف   رلیف هاگتسد   هاگتسد رزنیر   رزنیر شخب   شخب   66 AA  ویارد ویارد ورس   ورس ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یلام یرادا و  تنواعم  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

on-) یدورو یاوه  رپمد  یقرب و  ریش  ندوب  زاب  دص  رد  ، ناسراوه یجورخ  یامد  ، نوریب یاوه  یامد  شیامن  یارب  یگنر  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(off

1101003814000048 زاین :  هرامش 
یلام یرادا و  تنواعم  هزوح  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  اریو  تعنص  نارشیپ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SRC3.1 لدم امد  هدهاشم  تبث و  یریگ و  هزادنا  دربراک   PLC امد روتینام  الاک :  مان 
اریو تعنص  نارشیپ  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(on-off) یدورو یاوه  رپمد  یقرب و  ریش  ندوب  زاب  دص  رد  ، ناسراوه یجورخ  یامد  ، نوریب یاوه  یامد  شیامن  یارب  یگنر  روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5619913131 یتسپ :  دک  یلام ،  یرادا و  تنواعم  - یلیبدرا ققحم  هاگشناد  هاگشناد - یاهتنا خ  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31505048-045  ، 31505003-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33513920-045 :: 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   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

on-on- )) یدورو یدورو یاوه   یاوه رپمد   رپمد وو   یقرب   یقرب ریش   ریش ندوب   ندوب زاب   زاب دصدص   ردرد   ،، ناسراوه ناسراوه یجورخ   یجورخ یامد   یامد ،، نوریب نوریب یاوه   یاوه یامد   یامد شیامن   شیامن یارب   یارب یگنر   یگنر روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
(( offoff

5252
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دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935642 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا   ch4 روسنس اضاقت 0100078/ هرامش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ 

1101093202000825 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ساگرپ تعنص  ساملا  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   CROWCON یتراجت مان   XGARD IR زاگ روتکتد   CH4 روسنس الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

XGARD IRXGARD IR زاگ   زاگ روتکتد   روتکتد   CH4CH4  روسنس روسنس ناونع : : ناونع 5353
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935759 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CFP یرس  ، C-TEC لدم نوز ،  4 لانشنوناک ، قیرح  مالعا  لرتنک  لنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092134000604 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
CFP یرس  ، C-TEC لدم نوز ،  4 لانشنوناک ، قیرح  مالعا  لرتنک  لنپ  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
No 2 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

.دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  دیرخ  تیولوا  - 3

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

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

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CFPCFP  یرس یرس  ،  ، C-TECC-TEC  لدم لدم نوز ، ، نوز   44 لانشنوناک ، ، لانشنوناک قیرح   قیرح مالعا   مالعا لرتنک   لرتنک لنپ   لنپ ناونع : : ناونع 5454
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نارهت بونج  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936421 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یررهش یتایلامروما  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  یارجاو  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091054000024 زاین :  هرامش 

نارهت بونج  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
قیرح افطا  متسیس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشاب BSوNFPA یللملا نیبو  یلم  یاهدرادناتسا  ساسارب  تسیابیم  قیرح  مالعا  متسیس  یارجاو  یحارط   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1843713719 یتسپ :  دک  کالپ 2 ،  هچوک  یاهتنا  هسردم  هچوک  یرادنامرف  نادیم  یررهش  نارهت  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55916301-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55916301-021 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح مالعا  متسیس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092134000609 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قیرح مالعا  متسیس  تازیهجت  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
No 394 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

.دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  دیرخ  تیولوا  - 3

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

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

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یررهش یررهش یتایلامروما   یتایلامروما نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجاو   یارجاو یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 5555

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5656

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

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

زا 117 ھحفص 39 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7erq65lychf9q?user=37505&ntc=5936421
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5936421?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ag9fhyq4l9kwq?user=37505&ntc=5936584
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5936584?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936626 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  متسیس  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004461 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قرب و هدننک  هضرع  عجرم  نایراد  تاسیسات  قرب و  هدنزاس  عجرم   E55 لدم  M50xM25 زیاس قرب  ولبات  لباک  دربراک  راجفنا  دض  هدنهاک  لدبم  الاک :  مان 
نایراد تاسیسات 
ددع 12 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
تعنص هلعش  یسدنهم  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   OMAL ACTUATOR یتراجت مان   DI1920 لدم یپوت  ریش  هعطق  روتوم  الاک :  مان 

ددع 22 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نایناریا رتسگ  ایرد  هدننک  هضرع  عجرم   zeta یتراجت مان   ZT/LE2 Remote Indicator لدم یناشن  شتآ  نز  کمشچ  غارچ  الاک :  مان 
ددع 65 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ایندمحم یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   CP-S92 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

یژرنا سیتاد  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یژرنا  سیتاد  عیانص  یتراجت  مان   DF05 لدم یموینیمولآ  یناشن  شتآ  روتکادنیا  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

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

CO2 SYSTEM :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناشن شتآ  متسیس  تاعطق 

دشابیم هباشم  دکناریا 
( هیارکشیپ  ) دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  تکرش  نیا  رابنا  ات  لمح  هیارک 

0130162 اضاقت : هرامش 

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

83768172-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یناشن -  -  یناشن شتآ   شتآ نزنز   کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ یپوت -  -  یپوت ریش   ریش هعطق   هعطق روتوم   روتوم قرب -  -  قرب ولبات   ولبات لباک   لباک دربراک   دربراک راجفنا   راجفنا دضدض   هدنهاک   هدنهاک لدبم   لدبم ناونع : : ناونع
یموینیمولآ یموینیمولآ یناشن   یناشن شتآ   شتآ روتکادنیا   روتکادنیا یناشن -  -  یناشن شتآ   شتآ

5757
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ملعاریما یناتسرامیب  عمتجم   :: 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   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936693 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ملعاریما ناتسرامیب  یاهنامتخاس  یبآ  قیرح  افطا  متسیس  یشک  هلول  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030465000084 زاین :  هرامش 
نارهت ملعاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

لزان و یرتم و  23 لیرزوه گنلیش  اب  هارمه  هقبط  کی  یناشنشتآ  هبعج  ددع  30*1 1/2 هخاش 30 دادعت 40 هدر نامسینام  *2 1/2 هخاش 30 دادعت 40 هدر نامسینام  - 
تالاصتا ریاس 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قباطم تساوخرد و  قبط   40 هدر نامسینام.دشابیم  یمازلا  هژورپ  زا  دیدزاب.دنشاب  یناشنشتآ  رودنو  زج  امتح  مرتحم  یاهتکرش  هکنیا  حیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  رین  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یرازگراب.ییانمت  سدنهم  66343387 هرامشاب یگنهامه  تباب  دشاب  DIN 2448 درادناتسا

1145765111 یتسپ :  دک  یلامش ،  یدعس  نابایخ  تلود  هزاورد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66343066-021  ، 66708691-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66704805-021 :: 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

ناتسرامیب ناتسرامیب یاهنامتخاس   یاهنامتخاس یبآ   یبآ قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس یشک   یشک هلول   هلول یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5858

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشدهوک هزیناکم  میدق  رابنا  یدازآ و  رابنا   ، دنولامک یولیس  یساسا  یاهالاک  یاهرابنا  تهج  قیرح  مالعا  متسیس  لماک  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001484000030 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

متسیس 3 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش جرد  هارمه  نفلت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6813664378 یتسپ :  دک  یتایلام ،  روما  هرادا  یوربور  یناقلاط  هللا  تیآ  نابایخ  کناب  هار  راهچ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33316382-066  ، 33316381-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33312799-066 :: 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

نارهت هبعش 5  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5937047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروص  نیا  ریغ  رد  دشابیم  یمازلا  دیدزاب  قیرح -  مالعا  یزادنا  هارو  سیورسو  حالصا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091440000021 زاین :  هرامش 

نارهت جنپ  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1771616753 یتسپ :  دک  کالپ 327 ،  ربخم    هاگتسیا  زا  دعب  نارواخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33685611-021  ، 33685601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33033025-021 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یساسا یساسا یاهالاک   یاهالاک یاهرابنا   یاهرابنا تهج   تهج قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس لماک   لماک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5959

دشدش دهاوخن   دهاوخن هداد   هداد رثا   رثا بیترت   بیترت تروص   تروص نیا   نیا ریغ   ریغ ردرد   دشابیم   دشابیم یمازلا   یمازلا دیدزاب   دیدزاب قیرح -  -  قیرح مالعا   مالعا یزادنا   یزادنا هارو   هارو سیورسو   سیورسو حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 6060

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

متسیس5935716 و  ( BMS  ) دنمشوه تیریدم  متسیس  ریمعت  یرادهگن و  سیورس ، تامدخ  ماجنا 
هرامش 5) یمساق و  دیهش  نامتخاس   ) ریناوت تکرش  یاه  نامتخاس  قیرح  نالعا 

هحفص 31) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2424   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5935578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  لیبدرا  یس  یپ  تیریدم و  اهنامتخاس ی  یکیزیف  تظافح  یاقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001601 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

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

تیحالص همان  تنامض  هدوزفا  شزرا  تارغت  نیرخآ  یمسر  همانزور  دادرارق  ناگدننکاضما  یلم  تراک  تاحفص  مامت  همانسانش  یپک  همانساسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعامتجا نیمات  باسح  اصافم  هئارا  نیشیپ  هرود  یتایلام  همانراهظا  ینمیا 

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

33257009-045  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   لیبدرا   لیبدرا یسیس   یپیپ   وو   تیریدم   تیریدم اهنامتخاس  یی   اهنامتخاس یکیزیف   یکیزیف تظافح   تظافح یاقترا   یاقترا ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935742 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش  SC2 زکرم نشیکولوک  ملاس  یزاسون  یزاسهب و  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001602 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
تسیل 1 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

* درادن ار  یرگید  هب  نامیپ  یراذگاو  قح  راکنامیپ  ** تسیمازلا باسح  اصافم  هئارا  ** تسا یمازلا  تسویپ  تمیقزیر  ندرک  رپ   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یجاع 09179353911 سدنهم  یاقآ  هژورپ  رظان 

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

36294931-071  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش زاریش   SC2SC2 زکرم   زکرم نشیکولوک   نشیکولوک ملاس   ملاس یزاسون   یزاسون وو   یزاسهب   یزاسهب تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 6262

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاهلیاف  قبط  ، دشابیم ملق  هک 7  یتارباخم  هکبش  تازیهجت  تس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  دکناریا 

1101093228001684 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لتایک هدننک  هضرع  عجرم  لتایک  یتراجت  مان   KSS200 لدم یتارباخم  چیئوس  تفاس  هدنیآ NGN/IMS و  لسن  یتارباخم  هکبش  تازیهجت  تس  الاک :  مان 
تس 10080 دادعت : 

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

یرابتعا تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک تاکرادت  رابنا  برد  لیوحت 
دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  هئارا 

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52622683-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا یتسویپ   یتسویپ یاهلیاف   یاهلیاف قبط   قبط ،، دشابیم دشابیم ملق   ملق هکهک  77   یتارباخم   یتارباخم هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت تستس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6363

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

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

زا 117 ھحفص 45 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zhbj6yauaemhe?user=37505&ntc=5935791
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5935791?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: 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   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاتوک درب  لاقتنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000738 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش تاطابترا  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  هدنزاس  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   SXTsq 5 لدم هاتوک  درب  یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

رهش دنمشوه 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  ناگدنهد  داهنشیپ  طسوت  یتسویپ  یاه  مرف  لیمکت  هعلاطم و  هب  زاین  هک  هدوب  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  ءاضما ،) رهم و  اب  ) هناماس رد  روتکاف  تمیق و  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  مدع  تروص  رد 

6137674764 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  - یقرش رگراک  راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33737151-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  قبط  رگشزادرپ  هکبش و  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000821 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تشد زاریش  رورپ  دیما  هدننک  هضرع  عجرم   TL-WN2553GD لدم هنایار  هکبش  تراک  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61623376-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاتوک هاتوک درب   درب لاقتنا   لاقتنا ناونع : : ناونع 6464

تسویپ تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط رگشزادرپ   رگشزادرپ وو   هکبش   هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع 6565

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردبما ید  ردبما و  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000294 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هداد یاساپآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TASCAM هدنزاس عجرم   TASCAM یتراجت مان   AE-4D لدم هلاناک  ود  لاتیجید  یادص  لدبم  الاک :  مان 

متسیس
ددع 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

-14: نفلت یتناراگ - هدنشورف  اب  الاک  لمح  دشاب  یم  روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  تساوخرد  یلام  ینف و  یسررب  - . تسویپ تسیل  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناجاقآ یلام :  رومام   22166413

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

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

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936153 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردبما ردبما یدید   وو   ردبما   ردبما تراک   تراک ناونع : : ناونع 6666

GSMGSM  مدوم مدوم وو     HPEHPE  رورس رورس تازیهجت   تازیهجت یدادعت   یدادعت ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مرف یراذگراب  دنربرکذ و  هباشم ، یباختنا  یاهالاک  دک.تسویپ  تاصخشم  قبط   GSM مدوم رورس HPE و  تازیهجت  یدادعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا هدش  لیمکت 

1101001406000083 زاین :  هرامش 
نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Nvidia هدنزاس عجرم   Nvidia یتراجت مان   QUADRO-RTX4000 لدم  GB 8 تیفرظ هنایار  هعطق  کیفارگ  تراک  الاک :  مان 
نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   4GB SW SINGLE PACK SFP TRANSCEIVER لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   SAS Min-Min 1x2M cable Assy Kit لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

یردان تماهش  نیمیس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   WAVE COM یتراجت مان   2403A لدم  GSM مدوم الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ناینامرف تراجت  کربلگ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HEWLETT PACKARD CO هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   DL360 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

مشق رترب  تاعالطا  یروانف  هرایس  هدننک  هضرع  عجرم  نیسکا  یتراجت  مان   SC لدم  m 1 لوط یرون  ربیف  دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

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

تخادرپ هدوب و  هدنشورف  هدهع  هب  یا  هقطنم  قرب  تکرش  رابنا  هب  الاک  لیوحت  ات...و  لمح  هنیزه  هنوگرهو  قرب  تکرش  رابناالاک  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفریذپ دهاوخ  تروص  رابنا  دیسر  رودص  دیئات و  الاک و  لیوحت  زا  سپ  زور  یهجو 30  هنوگره 

7614653143 یتسپ :  دک  سدقم ،  عافد  هزوم  یوربور  روپسابع - دیهش  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32738002-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32738032-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  اقیقد  یرتویپماک  مالقا  ددع  تفه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000825 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیبم رازفا  کامیل  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  عجرم   WACOM یتراجت مان  طسوتم   4 سوتنیا لدم  لاتیجید  یرون  ملق  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف هجوت  تسویپ  هب  امتح  افطل 

تسا یمازلا  روتکافشیپ  هئارا 
یراک زور  جنپ  لهج و  زا  شیب  تخادرپ 

هدننک نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه 
یضاقتم دات  هب  طونم  سانجا  دات 

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61623375-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط اقیقد   اقیقد یرتویپماک   یرتویپماک مالقا   مالقا ددع   ددع تفه   تفه ناونع : : ناونع 6868
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زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  هب  ینف  تاصخشم  لیاف  کی  تازیهجت و  دادعت  عون و  یواح  لیاف  کی  اب  قباطم  هکبش  تازیهجت  دیرخ  تهج * :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

1101005221000494 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

مشق رترب  تاعالطا  یروانف  هرایس  هدننک  هضرع  عجرم  نیسکا  یتراجت  مان   SC لدم هکبش  دربراک  یرون  ربیف  روتپادآ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسا یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قباطم  هدنهد  داهنشیپ  تکرش  تاعالطا  لیمکت   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  تسیاب  یم  تازیهجت  مامت 

3149684114 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  - اضر ماما  راولب   - یلامش یناقلاط  راولب  جرک - جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122211-026  ، 32122000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32543730-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دکدک ناریا   ناریا زازا   تسویپ   تسویپ هبهب   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم لیاف   لیاف کیکی   وو   تازیهجت   تازیهجت دادعت   دادعت وو   عون   عون یواح   یواح لیاف   لیاف کیکی   اباب   قباطم   قباطم هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : * * ناونع
 . . تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم

6969
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رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936290 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  مالعتسا  تسویپ  تاصخشمو  کرادمو  دانسا  ساسا  رب  هطوبرم  روتپادا  اب  هارمه  یرونربیف  دروک  چپ  ددع  دیرخ 50  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000282 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DDFPCSTSTD10MM لدم  m 10 لوط دم 50  یتلام   ST-ST دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DDFPCLCSCD5MM لدم  m 5 لوط دم 50  یتلام   LC-SC دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   مالعتسا   مالعتسا تسویپ   تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو کرادمو   کرادمو دانسا   دانسا ساسا   ساسا ربرب   هطوبرم   هطوبرم روتپادا   روتپادا اباب   هارمه   هارمه یرونربیف   یرونربیف دروک   دروک چپچپ   ددع   ددع   5050 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7070
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ناریا یانیمولآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( عبرم رتمولیک  3  ) لیابوم نتنآ  تیوقت  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001491000482 زاین :  هرامش 

ناریا یانیمولآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9441756414 یتسپ :  دک  مرجاج ،  ناتسرهش  مرجاج ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32605943-058  ، 32603000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273041-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قباطم  یدورو و ...  شیازفا  ردنپسکا  مدوم و  لوژام  هکبش ، تحت  لنپ  لرتنک  لماش  یتینما  یاهالاک  هعومجم  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاحیضوت  و 

1101001415000056 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نیگن هدننک  هضرع  عجرم  ژاپ  دنمشوه  هناماس  نیگن  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   4L-FI لدم یلته  نیالنآ  دنمشوه و  ییانشور  لنپ  هدننک  لرتنک  الاک :  مان 
ژاپ دنمشوه  هناماس 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435873784 یتسپ :  دک  کالپ 86-84 ،  یزاریش ، ناتسدرک و خ  نیبام  اردصالم ، خ  کنو ، نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83371113-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

83371236-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( عبرم عبرم رتمولیک   رتمولیک 33  ) ) لیابوم لیابوم نتنآ   نتنآ تیوقت   تیوقت هاگتسد   هاگتسد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7171

یلته یلته نیالنآ   نیالنآ وو   دنمشوه   دنمشوه ییانشور   ییانشور لنپ   لنپ هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 7272
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یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936504 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم اب  قباطم  یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب  لباک  روتکناک و  ، هدنتسرف ، هدنریگ نتنآ  ، لوا هارمه  نتنآ  هدننک  تیوقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ

1101003012000140 زاین :  هرامش 
یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رزخ یایرد  نارتسگ  راک  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   TSG یتراجت مان   TSG 101A لدم هارمه  نفلت  لانگیس  تیوقت  نتنآ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا هدننک  نیمات  ابش  باسح  هرامش  یداصتقا و  دک  هئارا  - 2 .دوش هجوت  زاین  یلک  حرش  هب  افطل  دشاب  یم  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک ههام  کی  رثکادح  روتکاف  باسح  هیوست  - 4( هس یفنم  هقبط  رد  عقاو  رابنا  ولج   ) نامزاس لحم  رد  لیوحت  - 3 .تسا

1416753941 یتسپ :  دک  کالپ 17 ،  قشمد - نابایخ  یبونج -  نیطسلف  زرواشک - راولب  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84491205-021  ، 88804379-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88893852-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   لباک   لباک وو   روتکناک   روتکناک ،، هدنتسرف هدنتسرف ،، هدنریگ هدنریگ نتنآ   نتنآ ،، لوا لوا هارمه   هارمه نتنآ   نتنآ هدننک   هدننک تیوقت   تیوقت ناونع : : ناونع 7373
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936542 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم   lct هب یازریش  یازریم  ورتم  هب lct و  داهج  ورتم  زا  یرونربیف  یشکلباک  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001605 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصرد * تسیمازلا همیب  باسح  اصافم  * دراد دادرارقزور  زا 7  شیب  راک  * تسیمازلاروتکاف شیپ  هئارا  * تسیمازلا دیدزاب   * تسویپ لیاف  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  هقجالس  یاقآ  اب 88115148  رتشیب  تاعالطا  یگنهامه و  تهج  * تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم   ، ندش هدنرب 

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرونربیف یرونربیف یشکلباک   یشکلباک تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7474
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یلامش ناسارخ  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  سل  ریاو  ویدار  لتکیپ  شید و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001264000153 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایرآ نویاپ  هدننک  هضرع  عجرم   WILINK یتراجت مان   HSPA-32.5X-D لدم زیون  دض  سلریاو  شید  نتنآ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  یدقن ، ریغ  هیوست 

.دامن لصاح  سامت  عراز  سدنهم  هرامش 09155224913  اب  لاوس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد 
.دشاب یم  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت 

9415644888 یتسپ :  دک  لالقتسا ،  راولب  یقرش -  یناقلاط  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32263281-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263280-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سلسل ریاو   ریاو ویدار   ویدار لتکیپ   لتکیپ وو   شید   شید ناونع : : ناونع 7575
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) زاگ لاقتنا  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 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936736 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  حرش  قبط  یو  تیگ  لدبم e1 و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091509000303 زاین :  هرامش 

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هداد طابترا  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم  هداد  طابترا  نیشرپ  یتراجت  مان   PED-FE1-ETH لدم  E1 یتارباخم هکبش  لدبم  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   NEWROCK هدنزاس عجرم  کاروین  یتراجت  مان   FXS لدم لارتناس  نفلت  زکرم  تروپ  یو 8  تیگ  هکبش  هاگرد  الاک :  مان 
طابترا زارفا  وگ  مایپ 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش لیمکت  مالعتسا  الاک و  گولاتاک  ددرگ  تمیق  مالعا  یناریا  یالاک  مالعتسا  تاعالطا  ساسا  رب  طقف  تسا  یروص  الماک  هدش  مالعا  یاهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  ماجنا  زور  یط 40 ینف  دات  الاک و  تفای  رذ  زا  سپ  تخادرپ  دش  دهاوخ  فذح  امش  خساپ  تروص  نیا  ریغرد  دینک  یراذگراب  ار 

6516839694 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  نکسم و  بنج  هیدیعس  یرتم  یس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38412671-081  ، 384120-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38200960-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا حرش   حرش قبط   قبط یویو   تیگ   تیگ وو     e1e1 لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 7676
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دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  قربو  هکبش  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091191000174 زاین :  هرامش 

دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17  هدننک :  رازگرب 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140030 لدم  m 3 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ 4- تسوبپ  امازلا  روتکاف  شیپ  هدنشورف 3- اب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  لمح  هنیزه  -* تسویپ 2 تسیل  ساسا  رب  لماک  تروص  هب  تمیق  هئارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم لاطبا  تروص  نسا  ریغ  رد  یموب  هدنشورف 

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

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

38424060-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط قربو   قربو هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777
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مولع هاگشناد  هب  هتسباو  رمشاک  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ 

یوضر 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   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936868 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رمشاک  ناتسرهش  هیتمصع  تشادهب  زکرم  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091343000085 زاین :  هرامش 

رمشاک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
متسیس ایاپ  هدننک  هضرع  عجرم   MINI لدم  cm 60 قمع  U 9 عافترا یراوید  کر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

رمشاک رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات الاک و  لیوحت  زا  سپ  هامکی  باسح  هیوست  دشاب -  یم  الاک  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  تسا - یمازلا  روتکاف  شیپ  قاصلا  تسا - هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09159315744 یوسوم سدنهم  سامت  هرامش  رمشاک - هکبش  یرادباسح  رد  دنس  تبث  زکرم و   IT سانشراک طسوت  اهنآ 

9671616674 یتسپ :  دک  داجس ،  ژاساپ  یوربور  هر - )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  رمشاک ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55234223-051  ، 55227502-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55227501-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

UU  99  عافترا عافترا یراوید   یراوید کرکر   ناونع : : ناونع 7878
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یزار یزاس  مرس  نسکاو و  تاقیقحت  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5937042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش  تحت  یشوگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
میرتسادنرگ 1625 نف  یپ  یآ 

ددع دصکی  ددع   100
تسا هباشم  دک 

1101004013000218 زاین :  هرامش 
یزار یزاس  مرس  نسکاو و  تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم   ALCATEL LUCENT یتراجت مان   8AND9 SERIES COMFORT HANDSET لدم لاتیجید  نفلت  ینهد  یشوگ  الاک :  مان 
هنایار ارگمه  تاطابترا 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشمدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهعرب  هیارک 

دوش همیمض  هدوزفا  شزرا  یپک 
دوش  لیوحت  یلصاروتکاف  اب  سانجا 

ملاس  لیوحت  نامزو  یتناراکو  تلاصا  اب  سانجا 
زادرپراک عالطا  اب  یزاسمرس  لیوحت  لحم 

دشابیم ههام  هس  هیفصت 

3197619751 یتسپ :  دک  یزار ،  هسسوم  کراصح  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34570038-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34502853-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ددع   ددع دصکی   دصکی ددع   ددع   100100   16251625 میرتسادنرگ   میرتسادنرگ نفنف   یپیپ   یآیآ   هکبش   هکبش تحت   تحت یشوگ   یشوگ ناونع : : ناونع 7979
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سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5937054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  ورتم 1000   sdh تروپ ود   stm4 تراک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001046000325 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ورتم 1000  sdh تروپ ود   stm4 تراک - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
ددع  6 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ورتم 1000  sdh تروپ ود   stm4 تراک  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134696333 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  شبن  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32330031-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتارباخم5936252 چیئوس   - juniper Srx550 زپینوج لاوریاف  هحفص 20)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسبرادم5936510 یاه  نیبرود  یا و  هنایار  هکیش  هحفص 68)ینابیتشپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تخاس5936645 ریز  هکبش و  هحفص 20)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاطابترا5936716 تاعالطا و  یروانف  رازفا ،  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس ،  تامدخ  هئارا 
یبونج ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش 

هحفص 20) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب     10001000 ورتم   ورتم   sdhsdh تروپ   تروپ ودود     s tm4stm4  تراک تراک ناونع : : ناونع 8080

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 مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935998 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  رجاهم  هناماس  لاو  ویدیو  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003582000051 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/28 زاین :  خیرات 

یلزنا ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم.دیامن یراذگراب  نکسا و  امازلا  ءاضما و  رهم و  امازلا  ار  تادنتسم  کرادم و  هدننک  نیمات  .دشابیم  نالیگ  ناتسا  زا  هدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هداد  هدوزفا  شزرا  نودب  طسوتم و  تالماعم  فقس  ات  تمیق  .ددرگ  یراذگراب  pdf لیاف بلاق  رد 

4315695665 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  - ینیمخ یفطصم  دیهش  نابایخ  - یلزنا ردنب  یلزنا ،  ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44424701-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44423902-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نالیگ نالیگ ناتسا   ناتسا یدرونایرد   یدرونایرد وو   ردانب   ردانب لکلک   هرادا   هرادا رجاهم   رجاهم هناماس   هناماس لاو   لاو ویدیو   ویدیو تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936009 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهار نیب  یهافر  یتامدخ  عمتجم  ییامنهار  یاهولبات  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000137 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یهار نیب  یهافر  یتامدخ  عمتجم  ییامنهار  یاهولبات  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3146986444 یتسپ :  دک  رهاط ،  هداز  ماما  بنج  رهشرهم  لپ  یبرغ  بونج  علض  نیوزق  جرک  نابوتا  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرهج یرادرهش   :: 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 16 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مرف  قبط  ینابایخ  یغارچ  رس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005079000014 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  مرهج  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رون لگ  هدننک  هضرع  عجرم  رون  لگ  هدنزاس  عجرم   W 80 ناوت  S هراتس حرط  ینابایخ  دربراک   LED غارچ الاک :  مان 

هلعش 32 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  مرهج  رهش  رد  لیوحت  تسویپ و  هنومن  کرادم و  قبط  غارچ  رس  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تمیق  داهنشیپ  همیمض  روتکاف  شیپ 

7413914393 یتسپ :  دک  مرهج ،  یرادرهش  نامتخاس  سدقم ،  عافد  هار  راهچ  یناشاک ،  هلا  تیآ  نابایخ  مرهج ،  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54234770-071  ، 54234780-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54234774-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهار یهار نیب   نیب یهافر   یهافر یتامدخ   یتامدخ عمتجم   عمتجم ییامنهار   ییامنهار یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8282

ینابایخ ینابایخ یغارچ   یغارچ رسرس   ناونع : : ناونع 8383

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/105/08 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 10هرامش  - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14:30عبنم  - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936643 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/08/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناکلپ هارمه  هب  یریوصت  تراظن  یرتم  لکد 12  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزلف  تاعونصم  ناگدنشورف - 

هتسباو  تازیهجت  غارچ و  هیاپ  ناگدنشورف - 
یکیفارت تازیهجت  ناگدنشورف - 

کیفارت لقن و  لمح و  نامزاس  فکمه  هقبط  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  نامتخاس  مالسا  ناادف  نابایخ  یاهتنا  سدقم  دهشم   :: سردآ سردآ

33448472-051 :: نفلت :: www.ets.mashhad.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

دزی ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات دروم  درادناتسا و  اب  قباطم  ینف  تاصخشم  تابساحم و  رب  قبطنمو  لیذ  لودج  حرش  هب   LED تاو ینابایخ 90  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام تخادرپ 4  یرو  لیوحت  ورین  ترازو 

1101005066000547 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ینواعت هدننک  هضرع  عجرم  ناماگشیپ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   W 90 ناوت یباتهم  گنر   ASR-ST90-CW لدم  LED ینابایخ ییانشور  غارچ  الاک :  مان 
تاطابترا رصع  ناماگشیپ  یدیلوت 

ددع 250 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت ورین  ترازو  دات  دروم  درادناتسا و  اب  قباطم  ینف  تاصخشم  تابساحم و  رب  قبطنمو  لیذ  لودج  حرش  هب   LED تاو ینابایخ 90  غارچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام تخادرپ 4  یرو 

8916794637 یتسپ :  دک  مئاق ،  رظتنم  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36243111-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36249110-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناکلپ ناکلپ هارمه   هارمه هبهب   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یرتم   یرتم   1212 لکد   لکد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8484

دات دات دروم   دروم وو   درادناتسا   درادناتسا اباب   قباطم   قباطم ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   تابساحم   تابساحم ربرب   قبطنمو   قبطنمو لیذ   لیذ لودج   لودج حرش   حرش هبهب     LEDLED  تاو تاو   9090 ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع
هام هام   44 تخادرپ   تخادرپ یرو   یرو لیوحت   لیوحت ورین   ورین ترازو   ترازو

8585

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  طسوتم  تالماعم  دح  رد  ناجیردهق  رهش  نکاما  کالما و  یتسپ  دک  یاه  کالپ  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096234000011 زاین :  هرامش 

ناجیردهق یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یراکزلف یتامدخ  یاهتیلاعفو  هدش  هتخاس  یزلف  تالوصحمریاسدیلوت  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

ناجروالف رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8461733111 یتسپ :  دک  یرادرهش ، -  نادیم  ناجیردهق  ناهفصا -  ناجروالف ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37502702-031  ، 37502700-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37502701-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 10هرامش  - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14:30عبنم  - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936832 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/08/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت تراظن  نیبرود  باق  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

فکمه هقبط   - کیفارت لقنو و  لمح  تنواعم  نامتخاس  مالسا -  ناادف  نابایخ  یاهتنا  سدقم -  دهشم   :: سردآ سردآ

051-33448472 :: نفلت :: www.ets.mashhad.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

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط طسوتم   طسوتم تالماعم   تالماعم دحدح   ردرد   ناجیردهق   ناجیردهق رهش   رهش نکاما   نکاما وو   کالما   کالما یتسپ   یتسپ دکدک   یاه   یاه کالپ   کالپ بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686

یکیفارت یکیفارت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود باق   باق هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا اب  لحم -  رد  هیلخت  لمح و  تایلام و  همیب و  باستحا  اب  عبرم  رتم  بسح  رب  نیوزق  رتمیلیم  تیروکس 10  گنر  یب  هشیش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک 

1101030038000059 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نیوزق هشیش  هدنزاس  عجرم   mm 10 تماخض دیفس  هداس  تیروکس  هشیش  الاک :  مان 
ماج 33 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا  اب  لحم -  رد  هیلخت  لمح و  تایلام و  همیب و  باستحا  اب  عبرم  رتم  بسح  رب  نیوزق  رتمیلیم  تیروکس 10  گنر  یب  هشیش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5713747871 یتسپ :  دک  رگتشک ،  نابایخ  یوربور  یناشاک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33471717-044  ، 33460858-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33447220-044 :: 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

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  رد  جردنم  تاحیضوت  اهالاک و  قباطم  یزوریپ  هبعش  یدالوف  هرکرک  بصن  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001415000053 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435873784 یتسپ :  دک  کالپ 86-84 ،  یزاریش ، ناتسدرک و خ  نیبام  اردصالم ، خ  کنو ، نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83371113-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

83371236-021 :: 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

رتمیلیم رتمیلیم   1010 تیروکس   تیروکس گنر   گنر یبیب   هشیش   هشیش ناونع : : ناونع 8888

یدالوف یدالوف هرکرک   هرکرک بصن   بصن هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935636 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  رد  جردنم  تاحیضوت  اهالاک و  قباطم  ریناوت  هبعش  یدالوف  هرکرک  بصن  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001415000052 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435873784 یتسپ :  دک  کالپ 86-84 ،  یزاریش ، ناتسدرک و خ  نیبام  اردصالم ، خ  کنو ، نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83371113-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

83371236-021 :: 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

سراف ناتسا  ناریا  همیب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف ناتسا  ناریا  همیب  نامتخاس  تهج  تسویپ  لیاف  تاصخشم  اب  کیتاموتا  هرکرک  پآ  لور  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001288000020 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   3x3 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تادنتسم و یسررب  را  سپ  هدنرب  ددرگ - هعلاطم  اقیقد  هدوب و  تسویپ  لیاف  تساوخرد  قبط  تمیق  هئارا   - سراف ناتسا  یموب  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  لحم  ات  یتناراگ  بصن و  هیلخت  لمح و  یریگراب  ددرگ -  یم  نعت  الاک  دیدزاب 

 : یتسپ دک  سراف ،  ناتسا  یا  همیب  روما  عمتجم  تلم ، هافر و  کناب  بنج  دنز ، نابایخ  یادتبا  (ع ،) نیسح ماما  نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7135718344

32314860-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32316593-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدالوف یدالوف هرکرک   هرکرک بصن   بصن هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 9090

کیتاموتا کیتاموتا هرکرک   هرکرک پآپآ   لور   لور 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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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) زاگ لاقتنا  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 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاشنامرک نالگهد  ناتسرهش  رد  ارجا  هارمه  هب  تسویپ  مالعتسا  هرش  قبط  یقرب  هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091509000302 زاین :  هرامش 

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا وکس  تکرش  زا   1000x2500 mm داعبا دورتسکا  موینیمولآ  هغیت 40  هسنارف  یفماس   MC روتوم یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش لیمکت  مالعتسا  الاک و  گولاتاک  ددرگ  تمیق  مالعا  یناریا  یالاک  مالعتسا  تاعالطا  ساسا  رب  طقف  تسا  یروص  الماک  هدش  مالعا  یاهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  ماجنا  زور  یط 40 ینف  دات  الاک و  تفای  رذ  زا  سپ  تخادرپ  دش  دهاوخ  فذح  امش  خساپ  تروص  نیا  ریغرد  دینک  یراذگراب  ار 

6516839694 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  نکسم و  بنج  هیدیعس  یرتم  یس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38412671-081  ، 384120-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38200960-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  هپس  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تانبرک یلپ  هرکرک  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092340000085 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
این ینارهت  مثیم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   S4 لدم یعبرم  رتم  زیاس  تانبرک  یلپ  سنج  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب رتشیب  تاعالطا  تهج.دشاب  یم  یمازلا  لدم ).../  دنرب /  ) تسویپ مرف  دنب 1 و 3  لیمکت  / تسویپ تاصخشم  قبط  تانبرک  یلپ  هرکرک  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت  یناوضر  سدنخم   01731578436

4917748957 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  رصعیلو ، نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31570000-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32362172-017 :: 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

هاشنامرک هاشنامرک نالگهد   نالگهد ناتسرهش   ناتسرهش ردرد   ارجا   ارجا هارمه   هارمه هبهب   تسویپ   تسویپ مالعتسا   مالعتسا هرش   هرش قبط   قبط یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 9292

تانبرک تانبرک یلپ   یلپ هرکرک   هرکرک برد   برد ناونع : : ناونع 9393

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936797 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیفسس گنر  یموینیمولآ  هغیت  یا  هرکرک  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093567000653 زاین :  هرامش 

نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ یاضاقت  حرش  قباطم  - .

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  یراذگراب  هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  امازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  هدوب و  نوراک  برغ  رد  عقاو  رادیرخ  رابنا  الاک  لیوحت  لحم 

 : یتسپ دک  نادنورا ،  زاگ  تفن و  تکرش   - ورسخ رصان  نابایخ  شبن  یا - هنماخ  هلا  تیآ  راولب   - رهشمرخ رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6417713455

32123194-061  ، 53521980-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53544873-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دیفسس دیفسس گنر   گنر یموینیمولآ   یموینیمولآ هغیت   هغیت یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد ناونع : : ناونع 9494

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935517 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ لیاف  قبط  نیبرود  لحم (  رد  لماک  بصن  نآ و  یبناج  مزاول  هتسبرادم و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092105000006 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اب یرادا و  تعاس  رد  طقف  سامت  ددرگ .  لاسرا  امتح  روتکاف  شیپ  تسویپ )  لیاف  قبط  نیبرود  لحم (  رد  لماک  بصن  نآ و  یبناج  مزاول  هتسبرادم و  نیبرود  - 

هرامش 09167159770
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

هاگتسد  32 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

زردوگیلا رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد طقف  سامت  ددرگ .  لاسرا  امتح  روتکاف  شیپ  تسویپ )  لیاف  قبط  نیبرود  لحم (  رد  لماک  بصن  نآ و  یبناج  مزاول  هتسبرادم و  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامش 09167159770 اب  یرادا و  تعاس 

6815863188 یتسپ :  دک  ناتسا ،  تارباخم  لک  هرادا  بنج  نازابناج -  راولب   - ریت نادیم.دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43345896-066  ، 33334797-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334791-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط نیبرود   نیبرود لحم (  (  لحم ردرد   لماک   لماک بصن   بصن وو   نآنآ   یبناج   یبناج مزاول   مزاول وو   هتسبرادم   هتسبرادم 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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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935524 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  هتسبرادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060033000071 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ینوس یتراجت  مان   NSR1200 لدم  LAN یاه هکبش  دربراک  هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب امرفراک  دزن  ( راک ماجنا  نسح   ) یکناب همانتنامض  تروص  هب  دادرارق  لک  دصرد   10- دشاب یم  هدنشورف  اب  حلاصم  هیلک   - یتسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشاب یتکرش  ربتعم  یتناراگ  تنامض و  یاراد  مالقا  هیلک  - دش دهاوخ  یراد  هگن  هام  تدم 6 

5164865811 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  نایگنهرف  هاگشناد  یئاسک  هب  هدیسرن  یناقلاط  رخآ خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35421701-041  ، 35421702-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35421702-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9696

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935625 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراه کیتورکیم و  سلریاو  نتنآ  راگنورتکلا ،  تلوب  نیبرود  لدم MS-C2841-X36TPC و  لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جیروتسا

1101093426000106 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  رهشدالوف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  کاترف  رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-C2841-X36TPC لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
کاترف رکتبم  سراپ  هدنزاس  عجرم 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8491843499 یتسپ :  دک  یربهر ،  راولب  رهشدالوف - ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52622001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52632317-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جیروتسا جیروتسا دراه   دراه وو   کیتورکیم   کیتورکیم سلریاو   سلریاو نتنآ   نتنآ راگنورتکلا ،  ،  راگنورتکلا تلوب   تلوب نیبرود   نیبرود وو   لاتیجید   لاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم 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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نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935827 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یزوریپ هبعش   ) نژیووکیاه مرفتلپ  اب  دراه  لاناک 4  هکبش 32  تحت  ریواصت  هدننک  طبض  یزکرم  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001415000054 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-9632NI-I16 لدم هلاناک  لاتیجید 32  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض   NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

رظان قفا  انیب  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - تسا تسویپ  هب  رظندروم  یالاک  تاصخشم  هدوب ، تمیق  تبث  تلوهس  یارب  طقف  یباختنا  دک  ناریا  - هدننک نیمأت  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دینک تسویپ  ار  ریوصت  یهاوگ ، نتشاد  تروصرد  دینکن ، هفاضا  ار  هدوزفا  شزرا  تایلام  - دشاب نارهت  رهش  ناگدننک  تکرش  تیلاعف  لحم  تسیمازلا 

1435873784 یتسپ :  دک  کالپ 86-84 ،  یزاریش ، ناتسدرک و خ  نیبام  اردصالم ، خ  کنو ، نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83371113-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

83371236-021 :: 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

جوسای ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935877 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نز هرهچ  نیبرود  بصن  دیرخ و  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004510000198 زاین :  هرامش 

جوسای ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591741417 یتسپ :  دک  جوسای ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یرهطم  دیهش  راولب  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337376-074  ، 33337230-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337231-074 :: 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

(( یزوریپ یزوریپ هبعش   هبعش  ) ) نژیووکیاه نژیووکیاه مرفتلپ   مرفتلپ اباب   دراه   دراه   44 لاناک   لاناک   3232 هکبش   هکبش تحت   تحت ریواصت   ریواصت هدننک   هدننک طبض   طبض یزکرم   یزکرم هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9898

نزنز هرهچ   هرهچ نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 9999

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق ناتسا  یتشهب  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  دشاب و  یم  تسویپ  هب  تاصخشم  اب  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090625000158 زاین :  هرامش 

مق یتشهبدیهشینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هتفات هدننک  هضرع  عجرم   AVIGILON یتراجت مان   5.0MP.HD.DN لدم تباث  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  دشاب و  یم  ههام  تخادرپ 4  دهعت  دوش و  هعجارم  تسویپ  هب  یراذگ  تمیق  یارب  دشاب و  یم  تسویپ  هب  اه  نیبرود  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ مالعتسا  همیمض 

3719964797 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ناتسرامیب  ناگدازآ -  نادیم  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36122880-025  ، 36122000-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36122855-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 14 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  رد  دوجوم  طیارش  تاصخشم و  اب  دراه  لاناک 8  هکبش 32  تحتریواصت  طبض  یزکرم  هاگتسد 

1101004244000014 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   UNIVIEW هدنزاس عجرم   EXSOM یتراجت مان   ENVR-318 لدم هکبش  تحت  ریواصت  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
موسکا ناژوف 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  رد  دوجوم  طیارش  تاصخشم و  اب  دراه  لاناک 8  هکبش 32  تحتریواصت  طبض  یزکرم  هاگتسد 

8915633668 یتسپ :  دک  ظفاح ،  هچوک  یناشاک  نابایخ  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36287090-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36287092-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دراه دراه   88 لاناک   لاناک   3232 هکبش   هکبش تحتریواصت   تحتریواصت طبض   طبض یزکرم   یزکرم هاگتسد   هاگتسد 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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نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یناشاک هللا  تیآ  هبعش   ) لاناک هکبش 32  تحت  ریواصت  هدننک  طبض  یزکرم  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001415000057 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-9632NI-I16 لدم هلاناک  لاتیجید 32  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض   NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

رظان قفا  انیب  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - تسا تسویپ  هب  رظندروم  یالاک  تاصخشم  هدوب ، تمیق  تبث  تلوهس  یارب  طقف  یباختنا  دک  ناریا  - هدننک نیمأت  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دینک تسویپ  ار  ریوصت  یهاوگ ، نتشاد  تروصرد  دینکن ، هفاضا  ار  هدوزفا  شزرا  تایلام  - دشاب نارهت  رهش  ناگدننک  تکرش  تیلاعف  لحم  تسیمازلا 

1435873784 یتسپ :  دک  کالپ 86-84 ،  یزاریش ، ناتسدرک و خ  نیبام  اردصالم ، خ  کنو ، نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83371113-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

83371236-021 :: 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

(( یناشاک یناشاک هللاهللا   تیآ   تیآ هبعش   هبعش  ) ) لاناک لاناک   3232 هکبش   هکبش تحت   تحت ریواصت   ریواصت هدننک   هدننک طبض   طبض یزکرم   یزکرم هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ،  ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناجنز

ناجنز ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1401 هتسبرادم یاه  نیبرود  یا و  هنایار  هکیش  ینابیتشپ  یاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003355000058 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اهب  مالعتسا  مرف  لیمکت  وهناماس  قیرط  زا  اهب  مالعتسا  همان  قبط  یتساوخرد  کرادم  هیلک  لاسرا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ دادرارق  نتم  لماک  هعلاطم  -2

تسا یمازلا  نایضاقتم  هیلک  یارب   13 تعاس خروم 1401/08/23  هسلج  رد  روضح  -3

4516773368 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یتسد  عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف ،  ثاریم  لک   هرادا  ناتسرنه -  نادیم  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33033456-024  ، 33033387-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33785054-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق ناتسا  یتشهب  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا زاین  دروم  یتسویپ  لیاف  رد  تاصخشم  اب  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090625000162 زاین :  هرامش 

مق یتشهبدیهشینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نیما عماج  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   MC ELECTRONICS یتراجت مان   ZVC لدم هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ مالعتسا  همیمض  روتکاف  شیپ  دشاب و  یم  ههام  تخادرپ 4  دهعت  دوش و  یراذگ  تمیق  مالعتسا  رد  یتسویپ  لیاف  تاصخشم  اب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719964797 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ناتسرامیب  ناگدازآ -  نادیم  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36122880-025  ، 36122000-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36122855-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود وو   یایا   هنایار   هنایار هکیش   هکیش ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 103103

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 104104
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یبرغ ناجیابرذآ  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هک ییاهتکرش  اب  تیولوا  ریمعت )  ضیوعت ،  یتناراگ (  یاراد  یتسویپ -  تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا  رتشیب  نامز  تدم  اب  یتناراگ 
1101030038000060 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MOBOTIX یتراجت مان   M12 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ، ضیوعت یتناراگ (  یاراد  کناب - برد  لیوحت  هدش -  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - یتسویپ تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  رتشیب  نامز  تدم  اب  یتناراگ  هک  ییاهتکرش  اب  تیولوا  ریمعت ) 

5713747871 یتسپ :  دک  رگتشک ،  نابایخ  یوربور  یناشاک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33471717-044  ، 33460858-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33447220-044 :: 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

هکهک ییاهتکرش   ییاهتکرش اباب   تیولوا   تیولوا ریمعت )  )  ریمعت ضیوعت ،  ،  ضیوعت یتناراگ (  (  یتناراگ یاراد   یاراد یتسویپ -  -  یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ هئارا   هئارا رتشیب   رتشیب نامز   نامز تدم   تدم اباب   یتناراگ   یتناراگ

105105
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ناریا روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت ، عمتجم   :: 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 08 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  تاحیضوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004117000101 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  هناماس  زاین  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا دیدزاب 

3159915111 یتسپ :  دک  روتساپ ،  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدلوت و  عمتجم  جرک  نارهت  نابوتا  رتمولیک 25  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   تاحیضوت   تاحیضوت ناونع : : ناونع 106106
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگراب تسویپ  تاعالطا  قبط  نژیو  کیاه  دنرب  افرص  لاناک  یاراد 32   HD وبروت رآ  یو  ید  HDو  وبروت هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یراذگ تمیق  لاطبا  روتکاف  شیپ  قاصلا  مدع  هدش 

1101094897002291 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

رکاذ خیش  همطاف  هدننک  هضرع  عجرم   LITON یتراجت مان   DVR-S19LBK لدم هنایار  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاعالطا جرد  روتکاف و  شیپ  قاصلا  .دنیامن  یراذگ  تمیق  درادن  یراذگ  تمیق  رد  یریثات  زرا  ناسون  هدوب و  یلام  ییاناوت  یاراد  هک  یناگدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم بصن  هب  زاین  نودب  .دشابیم  لماک  لیوحت  زا  سپ  روتکاف  هیوست  .دریذپیمن  ماجنا  تخادرپ  شیپ  .دشابیم  یمازلا  زاین  دروم  ینف 

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

82032165-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: 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

یراذگراب یراذگراب تسویپ   تسویپ تاعالطا   تاعالطا قبط   قبط نژیو   نژیو کیاه   کیاه دنرب   دنرب افرص   افرص لاناک   لاناک   3232 یاراد   یاراد   HDHD  وبروت وبروت رآرآ   یویو   یدید   وو   HDHD وبروت وبروت هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
یراذگ یراذگ تمیق   تمیق لاطبا   لاطبا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ قاصلا   قاصلا مدع   مدع هدش   هدش

107107
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ناردنزام ناتسا  بالضاف  با و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5937079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعا یتساوخرد  مالقا  طیارش و  قبط  امتح  دشابیم ، هباشم  دک  ناریا  یتسویپ  تسیل  قبط  کینورتکلا  تظافح  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامرفب  تمیق 

1101005168000117 زاین :  هرامش 
ناردنزام بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یدومحم هیناه  هدننک  هضرع  عجرم   INFINOVA یتراجت مان   V2020NX-16X8 لدم هتسب  رادم  نیبرود  صوصخم  سکیرتام  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یراس ناردنزام ،  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  ینف  لاوس  هنوگ  ره  تروص  رد  ولناخریما و  یاقآ  هرامش 09113971799  اب  مالعتسا  یراذگراب  دروم  رد  لاوس  هنوگ  ره  تروص  رد  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  ییاباب  یاقآ   09112542089

4814896564 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  - هافر نابایخ  - یدازآ راولب  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33356511-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33260290-011 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناکلپ5936643 هارمه  هب  یریوصت  تراظن  یرتم  لکد 12  هحفص 61)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یکیفارت5936832 تراظن  نیبرود  باق  هحفص 61)هیهت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

بیترت5937047 تروص  نیا  ریغ  رد  دشابیم  یمازلا  دیدزاب  قیرح -  مالعا  یزادنا  هارو  سیورسو  حالصا 
دش دهاوخن  هداد  رثا 

هحفص 36) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) accessaccess  " " 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

5936169FTTH یرون ربیفویسپ  ویتکا و  هکبش  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  هحفص 10)یحارط ،  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 108108

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نامیس5935440 هناخراک  یریوصت  تراظن  متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، هحفص 16)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " 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

نژیو5936807 کیاه  دنرب  افرص  لاناک  یاراد 32   HD وبروت رآ  یو  ید  HDو  وبروت هتسب  رادم  نیبرود 
یراذگ تمیق  لاطبا  روتکاف  شیپ  قاصلا  مدع  هدش  یراذگراب  تسویپ  تاعالطا  قبط 

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نژیووکیاه5935827 مرفتلپ  اب  دراه  لاناک 4  هکبش 32  تحت  ریواصت  هدننک  طبض  یزکرم  هاگتسد 
( یزوریپ هبعش  )

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5936490( یناشاک هللا  تیآ  هبعش   ) لاناک هکبش 32  تحت  ریواصت  هدننک  طبض  یزکرم  هحفص 68)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   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

5935759CFP یرس  ، C-TEC لدم نوز ،  4 لانشنوناک ، قیرح  مالعا  لرتنک  هحفص 36)لنپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یررهش5936421 یتایلامروما  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  یارجاو  هحفص 36)یحارط  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5936584 مالعا  متسیس  هحفص 36)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نز5936626 کمشچ  غارچ  یپوت -  ریش  هعطق  روتوم  قرب -  ولبات  لباک  دربراک  راجفنا  دض  هدنهاک  لدبم 
یموینیمولآ یناشن  شتآ  روتکادنیا  یناشن -  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  یناشن -  شتآ 

هحفص 36) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یساسا5936738 یاهالاک  یاهرابنا  تهج  قیرح  مالعا  متسیس  لماک  هحفص 36)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

بیترت5937047 تروص  نیا  ریغ  رد  دشابیم  یمازلا  دیدزاب  قیرح -  مالعا  یزادنا  هارو  سیورسو  حالصا 
دش دهاوخن  هداد  رثا 

هحفص 36) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   1401/08/23هرامش هصقانم : دانسا  تفایرد  تلهم   - 1401/08/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یلا 1401/08/27

زایتما  :: عبنم تقوعبنم نایاپ  : هصقانم یاهتکاپ  لیوحت  خیرات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هبنش 1401/09/08 هس  زور  یرادا 

5935669 :: هرازه هرازه هسدکدک   زور  حبص  تعاس 9  : اهتکاپ ییاشگزاب  خیرات   - 1401/09/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/09/09 هبنشراهچ 

شور هب  دیقم  راتکه  یدروآرب 2800 نازیم  هب  ناتسلگ  ناتسا  حطس  یاهاتسور  ینوکسم  تفاب  هشقن  یناسر  زورب  لیمکت و  روظنم  هب  دراد ، رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرازگرب نوناق  بوچراچ  رد  ار  هصقانم  دانسا  رد  هدش  مالعا  دراوم  هیلک  تیاعر  اب  هصقانم و  داتسا  یاه  تسویپ  ساسا  رب  ینیمز  لیمکت  دابهپ و  زا  هدافتسا 

تیحالص یاراد  یقوقح  صاخشا  هب  لیذ  طیارش  اب  تسویپ و  دادرارق  هنومن  قباطم  یدعب و  یاه  هیحالصا  اه و  همان  نآ  لاس 1383 و  بوصم  تاصقانم 
.دیامن راذگاو 

دابهپ و زا  هدافتسا  شور  هب  دیفم  راتکه  یدروآرب 2800 نازیم  هب  ناتسلگ  ناتسا  حطس  یاهاتسور  ینوکسم  تفاب  هشقن  یناسر  زورب  لیمکت و  : هصقانم عوضوم 
۔اه  تسویپ  رد  هدش  مالعا  تاصخشم  قباطم  ینیمز  لیمکت 

هژورپ 1401/11/30 لیوحت  نامز  - 

لهچ دصشش و  درایلیم و  هدفه   ) لایر  17.640.000.000 هژورپ : رابتعا  یدروآرب  غلبم  یغالبا ) یراج (  یا  هنیزه  تارابتعا  : رابتعا نیمات  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیمضت غلبم  دشاب -  یم  یدقن  تروصب  روشک  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  یغالبا  یا  هنیزه  رابتعا  لحم  زا  ضراوع  هدوزفا و  شزرا  نودب  لایر  نویلیم 

لایر  882.000.000

تلادع 21  رصیعلو -  نابایخ  ناتسلگ -  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  : راذگ هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دابهپ  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسا5935669 حطس  یاهاتسور  ینوکسم  تفاب  هشقن  یناسر  زورب  هحفص 82)لیمکت و  دابهپ  ( دابهپ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یاهنامتخاس5936842 رد  ددرت  لرتنک  تیگ )  ) هچراپکی متسیس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  بصن ، دیرخ ،
یتایلام روما  تارادا 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 16) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسا ناتسا حطس   حطس یاهاتسور   یاهاتسور ینوکسم   ینوکسم تفاب   تفاب هشقن   هشقن یناسر   یناسر زورب   زورب وو   لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 109109

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/679 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5935505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیفلا یاه  هروک  نولکیاس  قیرح  دض  یاه  کقاتا  یزاسزاب  بیرخت و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

 * نورام یمیشورتپ  عمتجم  تیاس 2 -  یداصتقا -  هژیو  هقطنم  رهشهام -  ردنب  نات -  ـــــــ سزوخ : ارجا ـل  حم  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1/300/000/000  : نیمضت

هینبا هبتر 5  لقادح  ندوب  اراد 
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/500/000  : دیرخ

نورام یمیشورتپ  تکرش   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.mpc.ir-نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: tenders@mpc.irسکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نورام یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  اب  ماوت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

679/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  تیاغل  خروم 1401/8/21  زا   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
 ( لیطعت مایا  زج  هب  زور 1401/8/29 ( 

هدیازم هصقانم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیفلا  یاه  هروک  نولکیاس  قیرح  دض  یاه  کقاتا  یزاسزاب  بیرخت و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نورام یمیشورتپ  عمتجم  تیاس 2  یداصتقا  هژیو  هقطنم  رهشهام  ردنب  ناتسزوخ  ارجا  لحم 

یکناب  هدش  نیمضت  کچ  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر   1/300/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هینبا  هبتر 5  لقادح  ندوب  اراد 

نورام یمیشورتپ  عمتجم  هبعش  تراجت  کناب  هرامش 6017032281  باسح  هب  زیراو  لایر   1/500/000 دیرخ : 

نورام یمیشورتپ  عمتجم  تیاس 2 -  یداصتقا -  هژیو  هقطنم  رهشهام -  ردنب  ناتسزوخ -   :: سردآ سردآ

06152295140 :: نفلت :: WWW.MPC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: tenders@mpc.irسکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح دضدض   یاه   یاه کقاتا   کقاتا یزاسزاب   یزاسزاب وو   بیرخت   بیرخت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1101 10

نیفلا نیفلا یاه   یاه هروک   هروک نولکیاس   نولکیاس قیرح   قیرح دضدض   یاه   یاه کقاتا   کقاتا یزاسزاب   یزاسزاب وو   بیرخت   بیرخت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: 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   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936279 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسد هدننک  شوماخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003912 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لوسپک یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 1 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-1 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

دنزام ناراب  یناشن  شتآ 
ردنلیس 100 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ ینف  حرش  قباطم  -2 دشابیم هباشم  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32241996-061  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هگرب  طیارش  تاصخشم و  قبط  قیرح  دض  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003173000016 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 

تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33347267-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسد یتسد هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 1121 12

تسویپ تسویپ هگرب   هگرب طیارش   طیارش وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط قیرح   قیرح دضدض   برد   برد ناونع : : ناونع 113113
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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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نامتخاس5935453 بت و  راکدوخ  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  زا  هحفص 9)یرادهگن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5935505 دض  یاه  کقاتا  یزاسزاب  بیرخت و  هحفص 9)تایلمع  قیرح  ( قیرح

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

متسیس5935716 و  ( BMS  ) دنمشوه تیریدم  متسیس  ریمعت  یرادهگن و  سیورس ، تامدخ  ماجنا 
هرامش 5) یمساق و  دیهش  نامتخاس   ) ریناوت تکرش  یاه  نامتخاس  قیرح  نالعا 

هحفص 31) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5935759CFP یرس  ، C-TEC لدم نوز ،  4 لانشنوناک ، قیرح  مالعا  لرتنک  هحفص 36)لنپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نیفلا5936093 یاه  هروک  نولکیاس  قیرح  دض  یاه  کقاتا  یزاسزاب  بیرخت و  هحفص 9)تایلمع  قیرح  ( قیرح

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

یتسد5936279 هدننک  هحفص 9)شوماخ  قیرح  ( قیرح

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

یررهش5936421 یتایلامروما  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  یارجاو  هحفص 36)یحارط  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5936584 مالعا  متسیس  هحفص 36)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نز5936626 کمشچ  غارچ  یپوت -  ریش  هعطق  روتوم  قرب -  ولبات  لباک  دربراک  راجفنا  دض  هدنهاک  لدبم 
یموینیمولآ یناشن  شتآ  روتکادنیا  یناشن -  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  یناشن -  شتآ 

هحفص 36) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ناتسرامیب5936693 یاهنامتخاس  یبآ  قیرح  افطا  متسیس  یشک  هلول  یارجا  هحفص 36)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5936710 هگرب  طیارش  تاصخشم و  قبط  قیرح  دض  هحفص 9)برد  قیرح  ( قیرح

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

یساسا5936738 یاهالاک  یاهرابنا  تهج  قیرح  مالعا  متسیس  لماک  هحفص 36)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

بیترت5937047 تروص  نیا  ریغ  رد  دشابیم  یمازلا  دیدزاب  قیرح -  مالعا  یزادنا  هارو  سیورسو  حالصا 
دش دهاوخن  هداد  رثا 

هحفص 36) 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

کینورتکلا5937079 تظافح  مالقا  هحفص 68)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5935642XGARD IR زاگ روتکتد   CH4 هحفص 36)روسنس قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسا روباشین  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر ناسارخ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زنل 18/135 اب   EOS 90 D نناک نیبود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090962000163 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  روباشین  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یدارم رهاط  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   CANON یتراجت مان   D 90 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینایداب سدنهم  یاقآ  ینف  سانشراک  هب  امتحزین  و   - دوش هعجارم  تسویپ  هب  یراذگ  تمیق  زا  لبق  افطل  تسا -  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تشادهب تنواعم  لحم  رد  لیوحت  یلام 305-05141427308 - دحاو  هدهع  هب  یراک  زور  باسح 30  هیوست  .09368981227 دامن لصاح  سامت 

9313798999 یتسپ :  دک  بالقنا ،  هاگشزرو  یوربور   - نازایناجراولب روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41427000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

41427000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

18/13518/135 زنل   زنل اباب     EOS 90  DEOS 90  D  نناک نناک نیبود   نیبود ناونع : : ناونع 1141 14
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فیرش یتعنص  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلخاد سامت 09380853546  دوش - هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  افطل  یرادربملیف - تازیهجت...نوفورکیم  نک - نیب  رود  زنل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- ینیما یاقآ   66164082

1101003058000050 زاین :  هرامش 
فیرش یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

کالفا هشیپ  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان  لاتیجید 50  یساکع  نیبرود  زنل  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاقآ یلخاد 66164082  سامت 09380853546  دوش - هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  افطل  یرادربملیف - تازیهجت...نوفورکیم  نک - نیب  رود  زنل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- ینیما

1458889694 یتسپ :  دک  فیرش ،  یتعنص  هاگشناد  یدازآ -  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66164845-021  ، 66164441-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66022715-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادربملیف یرادربملیف تازیهجت...نوفورکیم   تازیهجت...نوفورکیم نکنک - - نیب   نیب رود   رود زنل   زنل ناونع : : ناونع 115115
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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 12 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  حرش و  قبط  تاقلعتم  اب  یساکع  نیبرود  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000101 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نناک یتراجت  مان   EOS50D لدم یلاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  لانیجروا و  لصا و  دیاب  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراوس وردوخ  اب  لیوحت  یراک و  زور  رثکادح 45  تخادرپ 

تسیمازلا هدننک  نیمات  طسوت  تسویپ  تاصخشم  طیارش و  تیاعر 

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

55127380-021  ، 55127388-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936811 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   حرش   حرش قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم اباب   یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1161 16

قباطم قباطم اقیقد   اقیقد یرطاب ) ) یرطاب وو   نوفورکیم   نوفورکیم هیاپ ،  ،  هیاپ هسهس   فیک ،  ،  فیک گیگ ،  ،  گیگ 128128 مرمر   زنل -  -  زنل ظفاحم   ظفاحم لماش   لماش )) nx200nx200 ینوس   ینوس یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ردرد   تاصخشم   تاصخشم اباب  

1 171 17
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قباطم اقیقد  یرطاب ) نوفورکیم و  هیاپ ،  هس  فیک ،  گیگ ،  مر 128 زنل -  ظفاحم  لماش  )nx200 ینوس یساکع  نیبرود  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ روتکاف  شیپ  رد  تاصخشم  اب 

1101001176000017 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

حرط ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  زوریپ  یروآ  نف  یتعنص  یدیلوت  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   DA 100 لدم هیاپ  هس  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 
نیبوژ

ددع 1 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   ECM-77B لدم یا  هقی  نوفورکیم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   LCS-X20/PC AE لدم نیبرود  فیک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

نابوخ رهش  تراجت  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   GP-L130B لدم  V 13 یرادرب ملیف  نیبرود  یرتاب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
ریدگیا ینامرهق  یلعلضف  هدننک  هضرع  عجرم   FUJIFILM یتراجت مان  یساکع  نیبرود   LH-X100 زنل ظفاحم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

وجهر ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کسیدنس  یتراجت  مان   100MS لدم  GB 128 هظفاح تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8816774895 یتسپ :  دک  تمالس ،  همیب  لک  هرادا  امنیس - هار  هس  زا  رتالاب  - یلامش رصعیلو  نابایخ  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32252845-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32252845-038 :: 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

5935517 ( تسویپ لیاف  قبط  نیبرود  لحم (  رد  لماک  بصن  نآ و  یبناج  مزاول  هتسبرادم و  هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ5935524 تسیل  قبط  هتسبرادم  نیبرود  بصن  هحفص 68)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دراه5935625 کیتورکیم و  سلریاو  نتنآ  راگنورتکلا ،  تلوب  نیبرود  لاتیجید و  هتسب  رادم  نیبرود 
جیروتسا

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5935646 رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 16)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زنل 593580418/135 اب   EOS 90 D نناک هحفص 16)نیبود  نیبرود  ( نیبرود
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نژیووکیاه5935827 مرفتلپ  اب  دراه  لاناک 4  هکبش 32  تحت  ریواصت  هدننک  طبض  یزکرم  هاگتسد 
( یزوریپ هبعش  )

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نز5935877 هرهچ  نیبرود  بصن  دیرخ و  هحفص 68)مالعتسا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هارمه 5935918440 هب  یپ  چا  یرزیل  رگپاچ  هاگتسد  رنکسا AVISION A3 و 9  هاگتسد  دیرخ 2  - 
لباک رتم  تباث 2013  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 150  رگپاچ  - تاقلعتم  عاونا  ددع 

یکدی مالقا  عاونا  متیآ  دیرخ 44  تک 6 -  یج 45  رآ  تکوس  ماک و 250  ینوی  رتویپماک  هکبش 
وتیک یاهلیقثرج  یفرصم  و 

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ماک و5935928 ینوی  رتویپماک  هکبش  لباک  رتم  تباث 20130  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 150  - 
وتیک یاهلیقثرج  یفرصم  یکدی و  مالقا  عاونا  متیآ  دیرخ 44  تک 6 -  یج 45  رآ  تکوس   250

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5936077 رادم  هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادربملیف5936324 تازیهجت...نوفورکیم  نک - نیب  رود  هحفص 16)زنل  نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ5936390 تاصخشم  حرش و  قبط  تاقلعتم  اب  یساکع  نیبرود  هاگتسد  کی  هحفص 16)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

5936490( یناشاک هللا  تیآ  هبعش   ) لاناک هکبش 32  تحت  ریواصت  هدننک  طبض  یزکرم  هحفص 68)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5936510 یاه  نیبرود  یا و  هنایار  هکیش  هحفص 68)ینابیتشپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5936522 رادم  هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5936593 ، ضیوعت یتناراگ (  یاراد  یتسویپ -  تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت 
.ددرگ هئارا  رتشیب  نامز  تدم  اب  یتناراگ  هک  ییاهتکرش  اب  تیولوا  ریمعت ) 

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نژیو5936807 کیاه  دنرب  افرص  لاناک  یاراد 32   HD وبروت رآ  یو  ید  HDو  وبروت هتسب  رادم  نیبرود 
یراذگ تمیق  لاطبا  روتکاف  شیپ  قاصلا  مدع  هدش  یراذگراب  تسویپ  تاعالطا  قبط 

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5936811 ، هیاپ هس  فیک ،  گیگ ،  مر 128 زنل -  ظفاحم  لماش  )nx200 ینوس یساکع  نیبرود  تازیهجت 
تسویپ روتکاف  شیپ  رد  تاصخشم  اب  قباطم  اقیقد  یرطاب ) نوفورکیم و 

هحفص 16) نیبرود  ( نیبرود

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

یکیفارت5936832 تراظن  نیبرود  باق  هحفص 61)هیهت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

کینورتکلا5937079 تظافح  مالقا  هحفص 68)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) رآرآ یویو   یدید    " " 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

نژیو5936807 کیاه  دنرب  افرص  لاناک  یاراد 32   HD وبروت رآ  یو  ید  HDو  وبروت هتسب  رادم  نیبرود 
یراذگ تمیق  لاطبا  روتکاف  شیپ  قاصلا  مدع  هدش  یراذگراب  تسویپ  تاعالطا  قبط 

هحفص 68) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  رد  جردنم  تاحیضوت  اهالاک و  قباطم  یمطاف  هبعش  یدنب  هسفق  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001415000051 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435873784 یتسپ :  دک  کالپ 86-84 ،  یزاریش ، ناتسدرک و خ  نیبام  اردصالم ، خ  کنو ، نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83371113-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

83371236-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبعش هبعش یدنب   یدنب هسفق   هسفق هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 118118

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  رد  جردنم  تاحیضوت  اهالاک و  قباطم  یزوریپ  هبعش  یدنب  هسفق  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001415000050 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435873784 یتسپ :  دک  کالپ 86-84 ،  یزاریش ، ناتسدرک و خ  نیبام  اردصالم ، خ  کنو ، نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83371113-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

83371236-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز هاگدورف  یارب  زاس  هریخذ  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003397000016 زاین :  هرامش 

ناجنز هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  قباطم  زاس  هریخذ  دیرخ  - 

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

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سدنهم یاقآ  دشاب : یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  تدوع  ای  لمح و  هنیزه  تفرگ و  دهاوخ  تروص  ناجنز  هاگدورف  سانشراک  دات  زا  سپ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراهق 09133931407

4538146311 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  هاگدورف  لیبدرا -  میدق  هداج  رتمولیک 15  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360304-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360303-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبعش هبعش یدنب   یدنب هسفق   هسفق هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1191 19

ناجنز ناجنز هاگدورف   هاگدورف یارب   یارب زاس   زاس هریخذ   هریخذ دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 120120
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نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5936773 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لنسرپ تهجرویلپو  باروج   ، یمشپ هالک  ، ریز مرگ  سابل  ، یمشپ شکتسد   ، نشپاکددع 162 دادعت.دشاب یم  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یمزایندروم  یکیزیفو  تظافح 
1101091319000111 زاین :  هرامش 

نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هاوخداد میظع  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 6   FORM لدم  M-2XL زیاس ونین  هچراپ  سنج  هنادرم  نشپاک  الاک :  مان 

نتراک 162 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لباق تسارحریدم  هیداتوراک  مامتا  زادعب  غلبم.دشاب  یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه.ددرگ  لاسرا  راک  هنومن  امتح  یراذگ  تمیق  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  09122091534 نفلتابزاین تروصرد.دشاب  یم  تخادرپ 

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55062044-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رویلپو رویلپو باروج   باروج  ، ، یمشپ یمشپ هالک   هالک ،، ریز ریز مرگ   مرگ سابل   سابل ،، یمشپ یمشپ شکتسد   شکتسد  ، ، نشپاک نشپاک ناونع : : ناونع 12 112 1
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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 12 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936806 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همدخاب  2000 لدم هتعاس  12 نت 10 کارتفیل نیمات  نیدث - یزاسزاب  کارتفیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(09168159953  - 09163134339  – 06134147022  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ ، 

1101093985006119 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: 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

هبعش5935572 یدنب  هسفق  هحفص 91)هژورپ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هبعش5935582 یدنب  هسفق  هحفص 91)هژورپ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هتسب5935646 رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 16)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناجنز5935807 هاگدورف  یارب  زاس  هریخذ  دیرخ  هحفص 91)تساوخرد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هنایار5936041 هکبش  یلاتیجید  زاس  هحفص 20)هریخذ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5936153GSM مدوم رورس HPE و  تازیهجت  هحفص 43)یدادعت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رویلپو5936773 باروج   ، یمشپ هالک  ، ریز مرگ  سابل  ، یمشپ شکتسد   ، هحفص 91)نشپاک زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هتعاس5936806 12 نت 10 کارتفیل هحفص 91)نیمات  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

هتعاس هتعاس 1212 نتنت 1010 کارتفیل کارتفیل نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 122122
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاوها هیحان 3  شرورپ  شزومآ و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راوید 35 تماخض  هب  امن  فرط  ود   1 هجرد هیدهم  رجآ  اب  رتم  عافترا 6  ضرع 35  لوط 21  داعبا  هب  هلوس  رودات  رود  ینیچ  راوید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کالپ گنس  ءارجا  یشکدنب و  هارمه  هب  یتناس 

1101005600000011 زاین :  هرامش 
زاوها هس  هیحان  شرورپو  شزوما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

انب تخاس  سیورس :  مان 
عبرم رتم  672 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6194773111 یتسپ :  دک  هیحان 4 ،  شورورپ  شزومآ و  ییابیز  یوردوخ  ناریا  یوربور  نادابآ  هار  راهچ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32926008-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32926008-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: 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

هلوس5935900 رودات  رود  ینیچ  هحفص 95)راوید  دنب  ( دنب هار   هار

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هلوس هلوس رودات   رودات رود   رود ینیچ   ینیچ راوید   راوید ناونع : : ناونع 123123
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هاشنامرک ادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب رورس  قاتا  یزاس  هنیهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090142000136 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 25 لوط  mm 16 رطق یسکلف  سنج  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن یراذگراب  تمیق و  مالعا  کیکفت  هب  ار  تسیل  تسویپ -  طباوض  طیارش و  قبط  ادهش -  ناتسرامیب  ماجنا  لحم  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

38379661-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38379661-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا نارمچ  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935828 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دکناریا  --- هدش هئارا  یتسویپ  کرادم  یط  هک  رظن  دروم  تازیهجت  اب  رورس  تسلوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092789000208 زاین :  هرامش 

ناهفصا نارمچ  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   ML110 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 1  --- هدننک نیمات  اب  راب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158388997 یتسپ :  دک  موس ،  قاتشم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32600961-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32611405-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب رورس   رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب ناونع : : ناونع 124124

دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا --- --- هدش هدش هئارا   هئارا یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم یطیط   هکهک   رظن   رظن دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت اباب   رورس   رورس تسلوخرد   تسلوخرد ناونع : : ناونع 125125

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  اب  ددع  دادعت 12  هب  رورس  رواپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005865000170 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کت اران  یکناب  کینورتکلا  یاهمتسیس  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP DL380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . یرادباسح دانسا  لیمکت  یزکرم و  رابنا  هب  الاک  لیوحت  زا  سپ  زور  تخادرپ 15   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  هدهعب  لک  هرادا  یزکرم  رابنا  هب  الاک  لاسرا  لمح و  هنیزه 

.دوش هعلاطم  ًامتح  تسویپ  تسیل 

9178144753 یتسپ :  دک  بارس ،  هاگتسیا  زا  دعب  ینیمخ -  ماما  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32251070-051  ، 32217724-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32227651-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم اباب   ددع   ددع   1212 دادعت   دادعت هبهب   رورس   رورس رواپ   رواپ ناونع : : ناونع 126126

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات 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 18 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  رورس  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

1101094842000255 زاین :  هرامش 
نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 

یدومحم هیناه  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قباطم  رورس  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

1415615453 یتسپ :  دک  کالپ 182 ، . باجح ، نابایخ  شبن  یمطاف ، رتکد  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88973044-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

0110124 اضاقت : هرامش   :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/08/21  زا   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناگتخیهرف  :: عبنم خرومعبنم تعاس 13:30   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936353 :: هرازه هرازه لوادکدک   هلحرم  ییاشگزاب   - 1401/09/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس تاعطق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یتارباخم یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  mainframe و  ریغ یاه  هنایار  هئارا  دیلوت و  هنیمز  رد  نامزمه  هبتر  ود  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  1.501.716.000 نیمضت :

لایر  500.000 دانسا : دیرخ 
.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک 

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  تبون ) ود  ره   ) یهگآ جرد  هنیزه 

ناجنز ناتسا  زاگ  تکرش   :: سردآ سردآ

33146225-024 :: نفلت :: www.setadiran.ir- http://iets.mporg.ir- www.shana.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 127127

رورس رورس تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 128128
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دزی یکشزپ  مولع  هاگشناد  لثم  دیلوت  هدکشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دزی لثم  دیلوت  مولع  هدکشهوژپ  تهج   ups 6 kva زاین تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030737000016 زاین :  هرامش 

دزی یکشزپ  مولع  هاگشناد  لثم  دیلوت  هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
ناویات هدنزاس  روشک   MECER یتراجت مان  رورس  قاتا  هداد و  زکارم  دربراک   Mecer 6U on line sine wave لدم  KVA 6 ناوت  UPS Rackmount الاک :  مان 

گنهاشیپ تاطابترا  هکبش  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916877391 یتسپ :  دک  دزی ،  لثم  دیلوت  مولع  هدکشهوژپ  یلعوب - نابایخ  دزی - دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38277085-035  ، 38247085-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38247087-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ups ups 6  kva6 kva زاین   زاین ناونع : : ناونع 129129

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج ناسارخ  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: 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 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936995 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050239000014 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رتویپماک ایسآ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 لدم  Proliant هنایار رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تاصخشم  قبط  رورس  دیرخ 

هدننک  نیمات  هدهع  رب  لیوحت  لحم  ات  لمح  هنیزه 
هطوبرم  سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  غلابم  تخادرپ 

.دشاب یم  یمازلا  الاک  ربتعم  یلصا و  یتناراگ 

9719866876 یتسپ :  دک  یرادا ،  تیاس  ص ،)  ) مظعا ربمایپ  راولب  دنجریب ، دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32400478-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32400106-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 130130
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یباراف ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5937110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 N9X91 1.6TB 12G SAS SSD یپ چا  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  لانیجروا و  اه  دراه 

1201090106000125 زاین :  هرامش 
تخت یباراف 250 ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 

HP G10 رورس تهج  اهدراه  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  3 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هدنشورف  هدهعب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لاسرا 
دسرب  ناتسرامیب   IT لوئسم دات  هب  دیاب  الاک 

دشاب یم  یرادا  لحارم  یط  الاک  لیوحت  را  دعب  تخادرپ 

6719851151 یتسپ :  دک  یباراف ،  ناتسرامیب  دابآ  تلود  یادتبا  راثیا  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38260700-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38264163-083 :: 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

یتسویپ5935524 تسیل  قبط  هتسبرادم  نیبرود  بصن  هحفص 68)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسرامیب5935573 رورس  قاتا  یزاس  هحفص 95)هنیهب  رورس  ( رورس

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

هباشم5935828 دکناریا  --- هدش هئارا  یتسویپ  کرادم  یط  هک  رظن  دروم  تازیهجت  اب  رورس  تسلوخرد 
دشابیم

هحفص 95) رورس  ( رورس

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

تسویپ5936034 تسیل  تاصخشم  اب  ددع  دادعت 12  هب  رورس  هحفص 95)رواپ  رورس  ( رورس

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

دشاب5936066 یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تاصخشم  قباطم  رورس  هاگتسد  هحفص 95)کی  رورس  ( رورس

N9X91  1 .6TB 12G SAS SSDN9X91 1 .6TB 12G SAS SSD  یپیپ چاچا   دراه   دراه ناونع : : ناونع 131131

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

5936153GSM مدوم رورس HPE و  تازیهجت  هحفص 43)یدادعت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس5936353 تاعطق  هحفص 95)دیرخ  رورس  ( رورس

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

تسویپ5936710 هگرب  طیارش  تاصخشم و  قبط  قیرح  دض  هحفص 9)برد  قیرح  ( قیرح

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

5936856ups 6 kva هحفص 95)زاین رورس  ( رورس

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

تسویپ5936995 تاصخشم  قبط  رورس  هحفص 95)دیرخ  رورس  ( رورس

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

5937110N9X91 1.6TB 12G SAS SSD یپ چا  هحفص 95)دراه  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5935589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیارپ دیارپ زمرت   زمرت رتسوب   رتسوب هعطق   هعطق کیتسال   کیتسال -- نوتسود نوتسود کجکج   ربالاب   ربالاب وردوخ - - وردوخ هدند   هدند نغور   نغور ناونع : : ناونع 132132

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  یرابتعا  دیرخ 

1101092288003826 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هژیو دنمس  نارهب   Lit 208 یزلف هکشب   75W80 کیتاموتا ریغ  وردوخ  هدند  نغور  الاک :  مان 
هکشب 4 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
تعنص نازیراپ  هدنزاس  عجرم  وردوخ  ندرب  الاب  دربراک   Ton 2/7 تیفرظ  M2700 لدم ینودرام  نوتسود  کج  ربالاب  الاک :  مان 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نیرفآ ماگ  شرتسگ  دنمس   in 15 زیاس هرپ  خرچ 12  گنیر  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
نیون تعنص  نیئور  دیارپ  تسار  تمس  خرچ  لماک  قبط  الاک :  مان 

تس 20 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

رحس نادحتم  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دیارپ  زمرت  رتسوب  هعطق  کیتسال  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   SSANGYONG MOTORS یتراجت مان   E23 وسوم نامرف  هبعج  تسب  یکیتسال  شوب  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
یبونج هرک  هدنزاس  روشک  وردوخ  سلطا  هدننک  هضرع  عجرم   KIA MOTORS هدنزاس عجرم   Opirus لدم ایک  دلوفینم  هدنرادهگن  هعطق  رشاو  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

یبونج هرک  هدنزاس  روشک  وردوخ  سلطا  هدننک  هضرع  عجرم   KIA MOTORS هدنزاس عجرم   Cerato-LD لدم ایک  رلوک  هظفحم  هعطق  رشاو  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
یلوط یرهق  میهاربا  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   BMW 325 یراوس وردوخ  زوزگا  هلول  هعطق  رشاو  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قباطم  رظن  دم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

67725-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ادزم ادزم تناو   تناو خرچ   خرچ هعطق   هعطق خرچ   خرچ گنیر   گنیر نوتسود - - نوتسود کجکج   ربالاب   ربالاب وردوخ - - وردوخ هدند   هدند نغور   نغور ناونع : : ناونع 133133

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935801 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  یرابتعا  دیرخ 

1101092288003829 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هژیو دنمس  نارهب   Lit 208 یزلف هکشب   75W80 کیتاموتا ریغ  وردوخ  هدند  نغور  الاک :  مان 
هکشب 10 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
تعنص نازیراپ  هدنزاس  عجرم  وردوخ  ندرب  الاب  دربراک   Ton 2/7 تیفرظ  M2700 لدم ینودرام  نوتسود  کج  ربالاب  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

تعنص نازیراپ  هدنزاس  عجرم  وردوخ  ندرب  الاب  دربراک   Ton 4 تیفرظ  HTL4000 لدم یکیلوردیه  نوتس  ود  کج  ربالاب  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
کدی ادزم  تکرش  یتراجت  مان  نیباک  کت  ادزم 1600  تناو  خرچ  هعطق  خرچ  گنیر  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

کدی ادزم  یتراجت  مان  پیت 1  ادزم 3  هعطق  خرچ  گنیر  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
نیرفآ ماگ  شرتسگ  دنمس   in 15 زیاس هرپ  خرچ 12  گنیر  الاک :  مان 

ددع 120 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

کدی ادزم  تکرش  یتراجت  مان  نیباک  کت  ادزم 1600  تناو  ولج  خرچ  هعطق  یپوت  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
نیون تعنص  نیئور  دیارپ  تسار  تمس  خرچ  لماک  قبط  الاک :  مان 

تس 20 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   SSANGYONG MOTORS یتراجت مان   E23 وسوم نامرف  هبعج  تسب  یکیتسال  شوب  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قباطم  رظن  دم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

67725-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 07 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رد  تسویپ  تاصخشم  دادعت و  هب  ....و  نژیسکا  روسنس  روتوم ،  رپتسا   ، خی دض  لماش  هیلقن  لیاسو  ملق   129 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  یضرف و  دک  ناریا 

1101003009000135 زاین :  هرامش 
روشک ینوناق  یکشزپ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

چالک ایاپ  هدنزاس  عجرم  وژپ 405   PCI حرط چالک  گنیربلب  هحفص و  کسید و  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تسد 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  نودب  هدش  هئارا  یاه  تمیق  تسا و  یرورض  هناماس  رد  یراذگراب  ناگدننک و  تکرش  طسوت  مالقا ) کیکفت  هب   ) روتکاف شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیدرگ دهاوخ  فذح 
یدقن  تخادرپ 

09125571902 ییاین : 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

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

....و ....و نژیسکا   نژیسکا روسنس   روسنس روتوم ،  ،  روتوم رپتسا   رپتسا  ، ، خیخی دضدض   لماش   لماش هیلقن   هیلقن لیاسو   لیاسو ناونع : : ناونع 134134

بآبآ ردرد   لولحم   لولحم نژیسکا   نژیسکا یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 135135

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

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

زا 117 ھحفص 105 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/grv3sj6x6d5zq?user=37505&ntc=5935922
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5935922?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


بآ رد  لولحم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000271 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
بآ تعنص  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   HACH یتراجت مان   HQ2200 لدم یهاگشیامزآ  لباترپ  رتماراپ  یتلوم  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

بآ تعنص  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   HACH یتراجت مان   HQ40D لدم یهاگشیامزآ  لباترپ  رتماراپ  یتلوم  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
بآ تعنص  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   HACH یتراجت مان   HQ30D لدم یهاگشیامزآ  لباترپ  رتماراپ  یتلوم  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

بآ تعنص  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   HACH-LANGE هدنزاس عجرم   PHOSPHAX sc لدم نیالنآ  تافسف  زوزیلانآ  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
بآ تعنص  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   HACH-LANGE هدنزاس عجرم   AMTAX sc لدم نیالنآ  موینومآ  روزیلانآ  الاک :  مان 

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

بآ تعنص  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   HACH یتراجت مان   BOD TRAK II لدم یرتمونام  شور  هب  یلآ  رصنع  روزیلانآ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
بآ تعنص  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   HACH هدنزاس عجرم   LDO لدم نیالنآ  رتم  نژیسکا  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

بآ تعنص  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   HACH هدنزاس عجرم   CDC لدم نیالنآ  یکیرتکلا  تیاده  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
بآ تعنص  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   HACH هدنزاس عجرم   LBOD لدم یهاگشیامزآ  تازیهجت  جنس  ید  وا  یب  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

بآ تعنص  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   HACH یتراجت مان   PHC لدم یهاگشیامزآ  تازیهجت   PH دورتکلا الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

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

عنم نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش  .دوش  هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  زاین  دروم  یالاک  حرش  هدهاشم  تهج  هباشم ، دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .دنشاب  یم  یتلود  تالماعم  رد  هلخادم 

7511883674 یتسپ :  دک  زاف 21&20 ،  متشه  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  یژرنا  هقطنم  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319680-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دیارپ5935589 زمرت  رتسوب  هعطق  کیتسال  - نوتسود کج  ربالاب  وردوخ - هدند  هحفص 102)نغور  روسنس  ( روسنس
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5935642XGARD IR زاگ روتکتد   CH4 هحفص 36)روسنس قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ادزم5935801 تناو  خرچ  هعطق  خرچ  گنیر  نوتسود - کج  ربالاب  وردوخ - هدند  هحفص 102)نغور  روسنس  ( روسنس

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

....و5935922 نژیسکا  روسنس  روتوم ،  رپتسا   ، خی دض  لماش  هیلقن  هحفص 102)لیاسو  روسنس  ( روسنس

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

بآ5936731 رد  لولحم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  هحفص 102)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5935845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قبط  کیتورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001134 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   CRS 326 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 54 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد.دشابیم یمازلا  هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  داهنشیپ  یراذگراب.دشابیم  زاین  دروم  تسویپ  لیاف  قباطم  الاک  هدش و  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلیلخ.دوش هتفرگ  سامت  هرامش 071-32138680  اب  لاوس  هنوگره  تروص 

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

32138680-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط کیتورکیم   کیتورکیم ناونع : : ناونع 136136
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هیونشا مرکا  یبن  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936063 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

POE_DGS_1210_28P تروپ هکبش 24  چیئوس  ددع  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094185000016 زاین :  هرامش 

هیونشا مرکا  یبن  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SR2024 لدم تروپ  لانرتنیا 24  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

هیونشا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5771631151 یتسپ :  دک  مرکا ،  یبن  ناتسرامیب  بالقنا  نادیم  هیونشا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44631473-044  ، 44622303-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44622303-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یفوتسم دابآدمحا  یتسیزهب و  یاه  هجاب   ) تسویپ تاحیضوت  تاصخشم و  قباطم  تروپ  هکبش 32  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001415000058 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   N5K-C5548P-FA لدم هنایار  تروپ  هکبش 32  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحم تسیمازلا  - دوش تیاعر  جردنم  دراوم  هجوت و  تسویپ  تاحیضوت  هب  - تسا تمیق  تبث  یتحار  یارب  طقف  هدوب ، هباشم  یباختنا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دینک تسویپ  ار  شریوصت  یهاوگ ، نتشاد  تروصرد  دینکن ، هفاضا  ار  هدوزفا  شزرا  تایلام  غلبم  - دشاب نارهت  رهش  ناگدننک  تکرش  راکرتفد  تیلاعف و 

1435873784 یتسپ :  دک  کالپ 86-84 ،  یزاریش ، ناتسدرک و خ  نیبام  اردصالم ، خ  کنو ، نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83371113-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

83371236-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

POE_DGS_12 10_28PPOE_DGS_12 10_28P  تروپ تروپ هکبش  2424   هکبش چیئوس   چیئوس ددع   ددع کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 137137

(( یفوتسم یفوتسم دابآدمحا   دابآدمحا وو   یتسیزهب   یتسیزهب یاه   یاه هجاب   هجاب  ) ) تسویپ تسویپ تاحیضوت   تاحیضوت وو   تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم تروپ   تروپ   3232 هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 138138
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(( یهگآ یهگآ   00 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

دکناریا5935791 یتسویپ  یاهلیاف  قبط  ، دشابیم ملق  هک 7  یتارباخم  هکبش  تازیهجت  تس  دیرخ 
دشابیم هباشم 

هحفص 43) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ5935845 مالعتسا  قبط  هحفص 107)کیتورکیم  چیئوس  ( چیئوس

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

5936063POE_DGS_1210_28P تروپ هکبش 24  چیئوس  ددع  کی  هحفص 107)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

یتارباخم5936252 چیئوس   - juniper Srx550 زپینوج لاوریاف  هحفص 20)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتسیزهب و5936351 یاه  هجاب   ) تسویپ تاحیضوت  تاصخشم و  قباطم  تروپ  هکبش 32  چیئوس 
( یفوتسم دابآدمحا 

هحفص 107) چیئوس  ( چیئوس

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

کینورتکلا5937079 تظافح  مالقا  هحفص 68)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم نهآ  هار  هاگتسیا  یاهوکس  یتوص  یاهلباک  ریسم  حالصا  یراذگ و  ینیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001121000044 زاین :  هرامش 

ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

دصرد 100 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف تاصخشم  دنب 20  قبط  یراتساوخ  تیحالص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9146619334 یتسپ :  دک  تیریدم ،  نامتخاس  نهآ -  هار  نادیم  بایماک -  دیهش  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32004294-051  ، 32004201-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32253033-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسیا هاگتسیا یاهوکس   یاهوکس یتوص   یتوص یاهلباک   یاهلباک ریسم   ریسم حالصا   حالصا وو   یراذگ   یراذگ ینیس   ینیس ناونع : : ناونع 139139
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برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لودجو یصوصخ  طیارش   , ینف تاصخشم  اب  قباطم  تاسلج ," نلاس  سنارفنک  یریوصت  یتوص و  متسیس  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تمیق 

1101003809000495 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یرافغ دجاس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PHILIPS یتراجت مان   SPA9300/00 لدم یریوصت  یتوص و  متسیس  وگ  دنلب  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یقارشا یاقآ  بانج  اهدادرارق  تاکرادت و  روما  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

هاگتسیا5936683 یاهوکس  یتوص  یاهلباک  ریسم  حالصا  یراذگ و  هحفص 109)ینیس  توص  ( توص

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

5936811 ، هیاپ هس  فیک ،  گیگ ،  مر 128 زنل -  ظفاحم  لماش  )nx200 ینوس یساکع  نیبرود  تازیهجت 
تسویپ روتکاف  شیپ  رد  تاصخشم  اب  قباطم  اقیقد  یرطاب ) نوفورکیم و 

هحفص 16) نیبرود  ( نیبرود

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

تاصخشم5936976 اب  قباطم  تاسلج ," نلاس  سنارفنک  یریوصت  یتوص و  متسیس  بصن  دیرخ و 
تسویپ تمیق  لودجو  یصوصخ  طیارش   , ینف

هحفص 109) توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تمیق تمیق لودجو   لودجو یصوصخ   یصوصخ طیارش   طیارش  , , ینف ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم تاسلج ," ," تاسلج نلاس   نلاس سنارفنک   سنارفنک یریوصت   یریوصت وو   یتوص   یتوص متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ

140140
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ناریا رایس  تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هدیازم هصقانم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936139 :: هرازه هرازه تعاس 15دکدک   سار   - 1401/08/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام دروبیک و  سوام ، هارمه  هب  هطوبرم  رازفا  تخس  تاعطق و  لماش  تنیالک  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

:: سردآ سردآ

81712519-81712598-81713479 :: نفلت :: Www.tamin.mci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Menayat@mci.ir- Ext.s.ghadimi@mci.irسکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

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 12 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936218 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  حرش و  قبط  سالپ  یج  چنیا  روتینام 22  هاگتسد  دیرخ 9  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000098 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   GUANGDONGCHANGHONGELECTRICS هدنزاس عجرم   GPLUS یتراجت مان  ( GDM-225JN  ) لدم  in 22 زیاس یرادا  روتینام  الاک :  مان 

راهباچ دازآ  هقطنم  سراپ  هارمه  انیت  هدننک 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  لانیجروا و  لصا و  دیاب  اهالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراوس وردوخ  اب  لیوحت  یراک و  زور  تخادرپ 45 

تسیمازلا هدننک  نیمات  طسوت  تسویپ  تاصخشم  طیارش و  تیاعر 

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

55127380-021  ، 55127388-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطوبرم هطوبرم رازفا   رازفا تخس   تخس وو   تاعطق   تاعطق لماش   لماش تنیالک   تنیالک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 141141

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   حرش   حرش قبط   قبط سالپ   سالپ یجیج   چنیا   چنیا   2222 روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   99 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 142142
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936486 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا زاین  دنرب  تسویپ و  تسیل  قبط  روتینام  تاعطق و  سیک و  ددع  دادعت 3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

.دشکیم لوط  هام  دودح 1  الاک  هجو  تخادرپ 
1101000257002625 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگن دیق  هدوزفا  شزرا  تایلام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یموب  احیجرت  هدننک  نیمات 

.دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  رب  ناتسرامیب  رابنا  ات  الاک  لمح  هنیزه 

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32228111-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   تاعطق   تاعطق وو   سیک   سیک ددع   ددع دادعت  33 دادعت ناونع : : ناونع 143143
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نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قبط  لارتناس  روتینام  و 1  لاقتنا ،  تهج  هدش  لپوک  کچوک  روتینام  هارمه 10 هب  لمع  قاتا  هتفرشیپ  گنیروینام   10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش باختنا  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  رد  جردنم 

1101030642001224 زاین :  هرامش 
نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   SAHAND CENTRAL لدم یکشزپ  دربراک  لارتناس  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 11 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تازیهجت هرادا  زا  شورف  زوجم  هئارا  یمازلا - تسویپ  یرازگراب  اضما و  رهم و  یمازلا - تسویپ  رد  جردنم  یصاصتخا  طیارش  شریذپ  اضما و  رهم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - لطاب طورشم  داهنشیپ  یمازلا -

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029719-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لارتناس لارتناس روتینام   روتینام   11 وو   لاقتنا ،  ،  لاقتنا تهج   تهج هدش   هدش لپوک   لپوک کچوک   کچوک روتینام   روتینام 1010 هارمه   هارمه هبهب   لمع   لمع قاتا   قاتا هتفرشیپ   هتفرشیپ گنیروینام   گنیروینام   1010 ناونع : : ناونع 144144
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انزا ناتسرهش  (ع ) یلع ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتساخرد تسیل  قبط  افطل  دشابیم  تسویپ  تاعطق  تسیل   / لماک تاقلعتم  روتینام و  اب  رتویپماک  هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام تخادرپ 3 / دشاب

1101091136000037 زاین :  هرامش 
انزا یلع ع  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
انزا رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 3 / دشاب یتساخرد  تسیل  قبط  افطل  دشابیم  تسویپ  تاعطق  تسیل   / لماک تاقلعتم  روتینام و  اب  رتویپماک  هاگتسد  ود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6871831133 یتسپ :  دک  ع ، )  ) یلع ماما  ناتسرامیب  ماما  یوک  انزا  انزا ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43428863-066  ، 43421993-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43421997-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936772 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  رتویپماک  تاعطق  ملق  5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001034 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   L226WT لدم  in 22 زیاس  Wide یرس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعلاطم  تسویپ   :: 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

34188682-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتساخرد یتساخرد تسیل   تسیل قبط   قبط افطل   افطل دشابیم   دشابیم تسویپ   تسویپ تاعطق   تاعطق تسیل   تسیل  / / لماک لماک تاقلعتم   تاقلعتم وو   روتینام   روتینام اباب   رتویپماک   رتویپماک هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
ههام ههام تخادرپ  33 تخادرپ // دشاب دشاب

145145

WideWide یرس   یرس   LCDLCD  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 146146
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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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هطوبرم5936139 رازفا  تخس  تاعطق و  لماش  تنیالک  تازیهجت  هحفص 110)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ5936218 تاصخشم  حرش و  قبط  سالپ  یج  چنیا  روتینام 22  هاگتسد  هحفص 110)دیرخ 9  روتینام  ( روتینام

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

روتینام5936486 تاعطق و  سیک و  ددع  هحفص 110)دادعت 3 روتینام  ( روتینام

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

و 59367151 لاقتنا ،  تهج  هدش  لپوک  کچوک  روتینام  هارمه 10 هب  لمع  قاتا  هتفرشیپ  گنیروینام   10
لارتناس روتینام 

هحفص 110) روتینام  ( روتینام

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

افطل5936750 دشابیم  تسویپ  تاعطق  تسیل   / لماک تاقلعتم  روتینام و  اب  رتویپماک  هاگتسد  ود  دیرخ 
ههام تخادرپ 3 / دشاب یتساخرد  تسیل  قبط 

هحفص 110) روتینام  ( روتینام

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

5936772Wide یرس  LCD هحفص 110)روتینام روتینام  ( روتینام

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

ریش5936812 ندوب  زاب  دص  رد  ، ناسراوه یجورخ  یامد  ، نوریب یاوه  یامد  شیامن  یارب  یگنر  روتینام 
(on-off) یدورو یاوه  رپمد  یقرب و 

هحفص 31) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

گنیروتینام5936952 زکارم  مزاول  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 16)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5935517 ( تسویپ لیاف  قبط  نیبرود  لحم (  رد  لماک  بصن  نآ و  یبناج  مزاول  هتسبرادم و  هحفص 68)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ5935524 تسیل  قبط  هتسبرادم  نیبرود  بصن  هحفص 68)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هارمه 5935918440 هب  یپ  چا  یرزیل  رگپاچ  هاگتسد  رنکسا AVISION A3 و 9  هاگتسد  دیرخ 2  - 
لباک رتم  تباث 2013  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 150  رگپاچ  - تاقلعتم  عاونا  ددع 

یکدی مالقا  عاونا  متیآ  دیرخ 44  تک 6 -  یج 45  رآ  تکوس  ماک و 250  ینوی  رتویپماک  هکبش 
وتیک یاهلیقثرج  یفرصم  و 

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ماک و5935928 ینوی  رتویپماک  هکبش  لباک  رتم  تباث 20130  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  دیرخ 150  - 
وتیک یاهلیقثرج  یفرصم  یکدی و  مالقا  عاونا  متیآ  دیرخ 44  تک 6 -  یج 45  رآ  تکوس   250

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5936510 یاه  نیبرود  یا و  هنایار  هکیش  هحفص 68)ینابیتشپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

زا 117 ھحفص 115 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نامرک ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5936904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FIREWALL تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091055000111 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ایوپ سراپ  طابترا  اریو  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  سنسیال   L-ASA5545T-TMC وکسیس رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

ایوپ سراپ  طابترا  اریو  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  یدنب  هتسب  عون  سنسیال   L-AC-PLS-1Y-S6 وکسیس رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.هدیدرگ هئارا  تسویپ  هب  یتفایرد  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  نیالنآ  عون smart و  زا  تسیاب  یم  مالعتسا  هدنرب  یوس  زا  هدش  هئارا  سنسیال 
دوش رداص  نامرک  یکشزپ  مولع  هاگشناد  مسا  هب  سنسیال  تاصخشم  هب  یسرتسد  تناکا 

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

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

31325605-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

داهنشیپ5935854 تسا  رکذ  هب  مزال  ( e-KYC  ) یعونصم شوه  رب  ینتبم  یروضح  ریغ  تیوه  زارحا 
ددرگ تسویپ  شنکارت  ره  یازا  هب   SaaS لدم ساسا  رب  تمیق  نینچمه  ینف و 

هحفص 20) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نز5935877 هرهچ  نیبرود  بصن  دیرخ و  هحفص 68)مالعتسا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزادنا5936022 هار  بصن و  شزومآ  ینامزاس  هخسن  هربراک ، شیوداپ 130  سوریو  یتنآ  هخسن  کی 
تسا یمازلا  نادمه  ناتسا  یا  هنایار  یفنص  ماظن  رد  تیوضع  تسا  یمازلا  رازفا  مرن 

هحفص 20) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زادرپ5936028 نمیا  یرادباسح  متسیس  ید  یس  رازفا  مرن  هحفص 20)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

FIREWALLFIREWALL ناونع : : ناونع 147147

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

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

زا 117 ھحفص 116 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mhu2huklwa7zq?user=37505&ntc=5936904
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5936904?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

عیرس5936198 یاه  ردیف  سیفرتنیا  اداکسا و  متسیس  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  یزادنا  هار  بصن و 
عطقلا

هحفص 31) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یارب 5936342650 هلاسکی   Bitdefender Gravityzone BS Enterprise(20 هحفص یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زاس5936503 هیبش  رازفا  هحفص 20)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سکیلو5936700 هحفص 20)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5936861( ینامزاس لاتروپ   ) Share Point رازفا مرن  اقترا  ینابیتشپ و  هحفص 20)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5936883JArchitect Professional Edition رازبا هحفص 20)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5936904FIREWALL(116 هحفص رازفا  ( رازفا مرن   مرن

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نامیس5935440 هناخراک  یریوصت  تراظن  متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، هحفص 16)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناکلپ5936643 هارمه  هب  یریوصت  تراظن  یرتم  لکد 12  هحفص 61)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

اه5936741 گنیکراپ  یریوصت  تراظن  تازیهجت  هحفص 16)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

هاشنامرک5936438 نالگهد  ناتسرهش  رد  ارجا  هارمه  هب  تسویپ  مالعتسا  هرش  قبط  یقرب  یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 64) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تانبرک5936701 یلپ  هرکرک  یاهمتسیسبرد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 64) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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