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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 11  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 12

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

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 20

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 21

140 1140 1 نابآ   نابآ   2222 هبنشکی   هبنشکی 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   158هکس ,990 , 000158 ,990 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   352رالد ,750352 تاراما750, تاراما مهرد   95,76095,760مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   151هکس , 980 , 000151 , 980 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس235,800235,800رالد سیئوس کنارف   383,500383,500کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 88,000هکس , 00088 ,000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع267,400267,400رالد ناتسبرع لایر   93,65093,650لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 58,000هکس , 00058 ,000 , وروی000 364,2وروی 10364,2 ژورن10 ژورن نورک   35,60035,600نورک

رایع رایع   1818 یالط   ,14,849یالط 00014,849, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   416دنوپ ,230416 نپاژ230, نپاژ نینی   دصکی   253,390253,390دصکی

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
(( 125125))
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( یهگآ دادعت 19  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 34

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 35

( یهگآ دادعت 29  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 38

( یهگآ دادعت 3  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 54

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 57

( یهگآ دادعت 11  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 64

( یهگآ دادعت 16  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 70

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( 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 3  " ) 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 3  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

( یهگآ دادعت 13  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژرپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

( یهگآ دادعت 4  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

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

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

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

( یهگآ دادعت 13  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

( یهگآ دادعت 5  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

( یهگآ دادعت 7  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

( یهگآ دادعت 9  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

( یهگآ دادعت 11  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 120
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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 6  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 120

( یهگآ دادعت 5  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 121

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 121

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

( یهگآ دادعت 7  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 123

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 124

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

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

زا 124 ھحفص 4 

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


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

ادرف نارگریبدت  یرازگراک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5939771 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ یم  توعد  یقوقح  صاخشا  زاذلا  .دیامن  مادقا  دوخ  نایرتشم  هاگشاب  هناماس  یزادنا  هار  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

0912-6775019 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: tender@tfbroker.comسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فرط زا  یگدنیامن  هب  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

itrc.ac.ir :: عبنم ناوخارفعبنم جرد  نامز  زا  هتفه  کی  ات  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5940714 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 « اوتحم لیلحت  هناماس   » هژورپ رد  یراکمه  تکراشم و  روظنم  هب  تینما ،  هزوح  نیلاعف  اهتکرش و  اپآ ، زکارم  اههاگشناد ، زا  توعد  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یملع تاطابترا  هعسوت  شهوژپ و  تنواعم  مان  هب  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هاگشهوژپ  هناخریبد   :: سردآ سردآ

02188630035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

02184274435 :: سکف :: ictsecdept@itrc.ac.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشاب هاگشاب هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 11

هناماس هناماس  » » هژورپ هژورپ ردرد   یراکمه   یراکمه وو   تکراشم   تکراشم روظنم   روظنم هبهب   تینما ،  ،  تینما هزوح   هزوح نیلاعف   نیلاعف وو   اهتکرش   اهتکرش اپآ ، ، اپآ زکارم   زکارم اههاگشناد ، ، اههاگشناد زازا   توعد   توعد ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
 « « اوتحم اوتحم لیلحت   لیلحت

22
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ناریا کناب  تسپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/10 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

postbank.ir :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5941421 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/09/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نایرتشم هاگشاب  هناماس  رارقتسا  یزاس و  ور  هدایپ  بصن  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

85161068 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001092678000040 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5939534 :: هرازه هرازه :: 1401/09/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 SIMATIC S7-400 لرتنک متسیس  تهج  سنمیز  تراک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  هدننک :  رازگرب 

SIMATIC S7-400 لرتنک متسیس  تهج  سنمیز  تراک  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   779,800,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
18:00 تعاس : 1401/12/13 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایرتشم نایرتشم هاگشاب   هاگشاب هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا وو   یزاس   یزاس ورور   هدایپ   هدایپ بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

SIMATIC S7-400SIMATIC S7-400 لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس تهج   تهج سنمیز   سنمیز تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44
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گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

011010259 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تیاغل  خیرات 1401/08/22  هبنشکیزورزا   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات هبنشجنپ 

مج ماج   :: عبنم هبنشعبنم زور  حبص  تعاس 9  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5939625 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  رهظزادعب  تعاس 14   - 1401/09/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

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

( لایر  ) راک 15.961.931.600 ماجنادروآرب 

نتشاد لایر -   1/500/000 دیرخ :  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر   1/299/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نتشاد تسیمازلا - یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  یروهمج  تسایر  یدربهار  تراظن  یزیر و  همانرب  تنواعم  زا  ورین  هتشر  رد  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ 

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

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

راشف راشف طبترم   طبترم تازیهجت   تازیهجت وو   یتارباخم   یتارباخم یاه   یاه متسیس   متسیس یرتم ، ، یرتم هلت   هلت تازیهجت   تازیهجت لماش   لماش تسپ   تسپ نویساموتا   نویساموتا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع
طسوتم طسوتم
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نارهت یرادرهش  هب  هتسباو  نارهت  کیفارت  لرتنک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  لوا  تبون  دیدجت  یهگا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

18-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 13/30  ات  رثکادح   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5939743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طبترم زایندروم  تایلمع  رگید  نارهت و  رهش  یبرغ  هنهپ  رد  ریذپ  همانرب  دنمشوه و  ییامنهار  یاه  غارچ  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زایندروم تاعطق  تازیهجت و  هیلک  نیماتو 

هار و هتشر  هیاپ 5  لقادح  ای  ورین  هتشر  هیاپ 5  لقادح  ای  تعنص  هتشر  هیاپ 5  لقادح  هب  طوبرم  یراکنامیپ  تیحالص  زارحا  ربتعم  یهاوگ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدنب هبتر  تیحالص و  زارحار  بتعم  یهاوگ  هئارا  ای  تاعلاطا و  یروانف  تاطابترا و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  ای  تازیهجت  تاسیسات و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  ای  یربارت 

همانرب و نامزاس  زا  هرداص  ینابیتشپ  تامدخ  هتشر  هبتر 2  لقادح  ای  یتعنص  نویساموتا  یاه  مسیس  هتشر  هبتر 2  لقادح  هب  طوبرم  یکیتامروفنا  یاه  تکرش 
هصقانم  عوضوم  اب  طبترم  ناینب  شناد  یاه  تکرش  یتلود و  یاه  تکرش  نارهت  یرادرهش  هب  هتسباو  یاه  تکرش  زجب  روشک  هجدوب 

نابایخ هبعش  رهش  کناب  دزن  هرامش 700820743048  هدرپس  باسح  هب  یدقن  زیراو  شیف  ای  وربتعم  یکناب  همانتنامض  تروصب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  غلبم 
نارهت  کیفارت  لرتنک  تکرش  مان  هب  دک 477  یلامش  رگراک 

لرتنک تکرش  مان  هب  دک 477  یلامش  رگراک  نابایخ  هبعش  رهش  کناب  دزن  هرامش 700811140964  هدرپس  باسح  هب  لایر  غلبم 3.000.000  زیراو  زا  سپ  دانسا  دیرخ 
نارهت  کیفارت 

دشاب  یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  هصقانم  یهگا  پاچ  هنیزه 
.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  تکرش 

کیفارت لرتنک  تکرش  یاهدادرارق  روما  هقبط 8  هلال  یتاقبط  گنیکراپ  هلال  کراپ  یلامش  علض  یوربور  یمطاف  رتکد  دیهش  نابایخ  نارهت  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
نارهت 

89186030-88972891  - 89189 :: نفلت :: trafficcontrol.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ESS-9840069 :: یهگآ یهگآ هرامش   یفیکهرامش یبایزرا  ناوخارف  تبث  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راکتبا  :: عبنم تفایردعبنم تلهم  ماجنا  زا  سپ  زور   20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5940115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(P/F "ABB" PROGRAMMABLE LOGIC CONJTROLLER) یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

هرامش 12 دازکاخ  نابایخ  جروت  نابایخ  سردم ، عطاقت  هب  هدیسرن  لالب ، دجسم  زا  رتالاب  (- جع ) رصعیلو نابایخ  - نارهت  :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زایندروم زایندروم تایلمع   تایلمع رگید   رگید وو   رهش   رهش یبرغ   یبرغ هنهپ   هنهپ ردرد   ریذپ   ریذپ همانرب   همانرب وو   دنمشوه   دنمشوه ییامنهار   ییامنهار یاه   یاه غارچ   غارچ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
زایندروم زایندروم تاعطق   تاعطق وو   تازیهجت   تازیهجت هیلک   هیلک نیماتو   نیماتو طبترم   طبترم

66

ABB" PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERABB" PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER ناونع : : ناونع 77
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ناریا یرافح  یلم  تکرش   *** :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرمود  یمومع  هصقانم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093985000762 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش خیرات 1401/8/22  زا   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم نایب   :: عبنم یلاعبنم خیرات 1401/9/3  زا   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5940595 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

call out شور هب  یکشخ )  یئایرد و   ) ناریا زاگ  تفن و  نیدایم  یرافح  تایلمع  هیلک  رد   MWD/LWD تامدخ نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
وروی دروآرب 1.674.600  غلبم 

تفایرد و زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  وروی  نیمضت 55.672   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یم  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  یداهنشیپ  تاکاپ  ییاشگزاب  هصقانم و  دانسا  لیوحت 

 - اهدادرارق هرادا   – A تراپ لوا  هقبط  یتایلمع –  هاگیاپ  نامتخاس  ناریا –  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف –  هار  هس  زا  رتالاب  نارادساپ  راولب  زاوها - لیوحت :  :: سردآ سردآ
سامت 061-34148320 هرامش 

:: نفلت :: www.nidc.ir www.setadiran.ir http://sapp.ir/nidc_pنفلت 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

سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/023 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

baorco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5941172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LMI متسیس هب  لیابوم  لیقثرج  هاگتسد  راهچ  زیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

call outcall out شور   شور هبهب   یکشخ )  )  یکشخ وو   یئایرد   یئایرد )) زاگ   زاگ وو   تفن   تفن نیدایم   نیدایم یرافح   یرافح تایلمع   تایلمع هیلک   هیلک ردرد     MWD/LWDMWD/LWD  تامدخ تامدخ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 88

LMILMI متسیس   متسیس هبهب   لیابوم   لیابوم لیقثرج   لیقثرج هاگتسد   هاگتسد راهچ   راهچ زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 99
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زاگ لاقتنا  تایلمع  ود  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

87310048 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 18هرامش تیاغل  خیرات 1401/08/22  زا   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دمآرس داصتقا   :: عبنم تعاس 18عبنم  - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5941405 :: هرازه هرازه تعاس 13/30دکدک    - 1401/09/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

SIMATIC S7-400 لرتنک متسیس  سنمیز  تراک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

الاک روما  زاگ  لاقتنا  تایلمع  ود  هقطنم  دابا  فجن  ناهفصا  هداج  رتمولیک 17   :: سردآ سردآ

34043211-34043291-031 88969737-85193768-02141934  - :: نفلت :: WWW.SHANA.IR nigtc.ir http://districtنفلت تیاسبو تیاسبو

031-36278205-34043021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  لوا  تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

IKAC-1401/13 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/08/23  زا   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5939813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش قیرح  یافطا  متسیس  زاگ و  هکبش  اهنامتخاس ، یفرصم  بآ  عوبطم و  هیوهت  یشیامرگ ، یشیامرس ، یاهمتسیس  یرادهگن  ریمعت و  یربهار ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیدجت تهج  راکنامیپ  ییاسانش  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  صاخ ) یماهس  () هر ) ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  صاخ ) یماهس  () هر ) ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش 

قیرح یافطا  متسیس  زاگ و  هکبش  اهنامتخاس ،  یفرصم  بآ  عوبطم و  هیوهت  یشیامرگ ، یشیامرس  یاه  متسیس  یرادهگنو  ریمعت  یربهار ، عوضوم  ای  هصقانم 
( هر ) ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش 

لایر  نیمضت 9/828/846/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
(HSE  ) ینمیا تیحالص  دأت  همان  یهاوگ  رابتعا -  یاراد  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  تاسیسات  هبتر 3  لقادح  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ 

( صاخ یماهس  ( ) هر ) ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  رتمولیک 30  سراف ، جیلخ  هارگرزب  نارهت ، یناشن ، یهاگدورف  یرادرب  هرهب  تنواعم   :: سردآ سردآ

51008845 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SIMATIC S7SIMATIC S7-- 400400 لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس سنمیز   سنمیز تراک   تراک ناونع : : ناونع 1010

متسیس متسیس وو   زاگ   زاگ هکبش   هکبش اهنامتخاس ، ، اهنامتخاس یفرصم   یفرصم بآبآ   وو   عوبطم   عوبطم هیوهت   هیوهت یشیامرگ ، ، یشیامرگ یشیامرس ، ، یشیامرس یاهمتسیس   یاهمتسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یربهار ، ، یربهار ناونع : : ناونع
قیرح قیرح یافطا   یافطا

111 1
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دورهاش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

shahrood.ir :: عبنم یراکعبنم زور  تدم 30  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5940546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دورهاش  یرادرهش  رورس  قاتا  تهج   fm200 زاگ اب  قیرح  مالعا  ءافطا و  متسیس  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لای 9/600/000/000 ر  دروارب :

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   480/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

هارمه 09379599881  02331555140 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

 , هدرپس ذخا  نودب  دیرخ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHS-9949629-T17 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

baorco.ir :: عبنم 1401/08/30عبنم  : ءاضقنا خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5941277 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ   STOP VALVE دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

fm200fm200 زاگ   زاگ اباب   قیرح   قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

یناشن یناشن شتآ   شتآ   STOP VALVESTOP VALVE  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 1313
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091645000100 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5941392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، یناشن شتآ  تاسیسات ،  تافیظنت ،  اه ،  هناخرادبآ  شخب  رد  ناریا  یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  زاین  دروم  تامدخ  ماجنا  هب  دودحم  هن  لماش و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دروم یفرصم  سانجا  لیاسو ،  مالقا ،  هیلک  نیمات  هیهت و  و  یرتفد و .....  یرادا و  تامدخ  یرگ ،  یشنم  یسیون و  نیشام  هاگراک ،  یرادرابنا ،  اه ،  هناخپاچ  تسپ ، 

.دشاب  یم  هصقانم  عوضوم  تامدخ  ماجنا  تهجزاین 
ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1946619611 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003004000030 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5939407 :: هرازه هرازه :: 1401/09/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابیتشپ  یرادهگن و  هارمه  هب  ( VPN  ) میس یب  یروانفرب  ینتبم  نابیتشپ  یطابترا  سیورس  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  کرمگ  هدننک :  رازگرب 

ینابیتشپ یرادهگن و  هارمه  هب  ( VPN  ) میس یب  یروانفرب  ینتبم  نابیتشپ  یطابترا  سیورس  نیمأت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,100,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/10/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یمالسا یروهمج  کرمگ  نامتخاس  یمویقدیهش -  هچوک  شبن  رصعیلو -  نادیم  زا  رتالاب  نارهت -   ، 1594733119 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناریا

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

،، یرتفد یرتفد وو   یرگ   یرگ یشنمروما   یشنمروما تسپ ، ، تسپ رابنا ، ، رابنا هناخپاچروما ، ، هناخپاچروما ییاجباج ، ، ییاجباج وو   لمح   لمح تارادا ، ، تارادا تافیظنت   تافیظنت اهاه ، ، هناخرادبآ   هناخرادبآ یمجح   یمجح تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع
یناشن یناشن شتآ   شتآ تاسیسات ، ، تاسیسات

1414

ینابیتشپ ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن هارمه   هارمه هبهب   ( ( VPNVPN  ) ) میس میس یبیب   یروانفرب   یروانفرب ینتبم   ینتبم نابیتشپ   نابیتشپ یطابترا   یطابترا سیورس   سیورس نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 1515
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ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 گ / / 16 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تعنص رابخا   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5939993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(KW 10 ریافیتکر لماک  فلش   ) تینوی کار و  لماش  لماک  هدننک  وسکی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: tci.ir go.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/12027  - 1401/11013 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش زا 1401/8/22   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5940019 :: هرازه هرازه ات 11دکدک   تعاس 9  زا   - 1401/09/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر دروارب 22.644.952.764  یتارباخم -  یاه  نتنا  اه و  لکد  یزاس  هنیهب  تهج  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتهم  راصح  تلوولیک  تسپ 63/20  رد  یاه 1 و 2  سنارت  یب  راپد  متسیس  فذح  تامدخ 

لایر دروارب 33.029.196.702 

لایر  نیمضت 1.133.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1.652.000.000

لایر دانسا 500.000  هنیزه 

اه دادرارق  تاکرادت و  روما  یقرش  لاب  موس  هقبط  یداتس  هزوح  نامتخاس  نارهت  یا  هقطنم  قرب  تکر  نارهت  قرب  راولب  زارف  یوک  زا  رتالاب  دابا  تداعس  نارهت   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

KWKW  1010 ریافیتکر   ریافیتکر لماک   لماک فلش   فلش تینوی -  -  تینوی وو   کار   کار لماش   لماش لماک   لماک هدننک   هدننک وسکی   وسکی دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

22 وو     11 یاه   یاه سنارت   سنارت یبیب   راپد   راپد متسیس   متسیس فذح   فذح تامدخ   تامدخ یتارباخم -  -  یتارباخم یاه   یاه نتنآ   نتنآ وو   اهاه   لکد   لکد یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب تهج   تهج تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 7 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fa.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5940235 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روحم راهچ  رد  زاریش  حطس  رد  یرون  ربیف  یاه  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج ناسارخ  هقطنم  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 8/1401 و 9/1401 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kj.tci.ir :: عبنم :: 1401/08/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5940244 :: هرازه هرازه :: 1401/09/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنجریب دیحوت  نابایخ   FTTH یرون ربیف  حرط  یارجا  - 8/1401 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
خسرف راهچ  هب  نادنبهن  یرون  ربیف  یارجا  - 9/1401

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف یاه   یاه حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1818

یرون یرون ربیف   ربیف یارجا   یارجا نابایخ - - نابایخ   FTTHFTTH  یرون یرون ربیف   ربیف حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01-14010818 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tenders.nak-mci.ir :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5940589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

uniboot دروک چپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   500/000 دیرخ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  100/000/000 نیمضت : 

:: سردآ سردآ

هارمه 09125052634  81717806 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

95  / 1401 :: س /  یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

wa.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم خیرات 1401/08/21  زا   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5940608 :: هرازه هرازه :: 1401/09/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طوش و ناگرزاب ، وکام ، یوخ ، یاهناتسرهش  لماش  ناتسا  لامش   FTTH نیکرتشم هکبش و  یرادهگن  یریاد و  هعسوت ،  تایلمع  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راکنامیپ طسوت  لباک ) ریغ   ) حلاصم نیمأت  اب  هراپیاچ 

لایر  308216000 نیمضت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  100.000 دانسا : دیرخ 

قاتا 532 مجنپ ، هقبط  تارباخم ، یزکرم  نامتخاس  شترا ، راولب  هیمورا ،  :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

unibootuniboot دروک   دروک چپچپ   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

FTTHFTTH  نیکرتشم نیکرتشم وو   هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن وو   یریاد   یریاد هعسوت ،  ،  هعسوت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2 12 1

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

یبونج ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

8 و 9/1401 // 1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tci.ir :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  دانسا  لیوحت   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
12/9/1401

5940789 :: هرازه هرازه خروم 15/9/1401دکدک   تاکاپ  یئاشگزاب   - 1401/09/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یارجا عوضوم  هصقانم 9/1401  دنجریب ب : دیحوت  نابایخ   FTTH یرون ربیف  حرط  یارجا  عوضوم  هصقانم 8/1401  فلا :  تاعوضوم  اب  هصقانم  ود  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
خسرف راهچ  هب  نادنبهن  یرون  ربیف 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یبرغ5939743 هنهپ  رد  ریذپ  همانرب  دنمشوه و  ییامنهار  یاه  غارچ  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  یارجا 
زایندروم تاعطق  تازیهجت و  هیلک  نیماتو  طبترم  زایندروم  تایلمع  رگید  رهش و 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هاگشاب5939771 هناماس  یزادنا  هحفص 5)هار  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نایرتشم5941421 هاگشاب  هناماس  رارقتسا  یزاس و  ور  هدایپ  بصن  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نابایخ نابایخ   FTTHFTTH  یرون یرون ربیف   ربیف حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2222

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

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

2001090320000109 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5939827 :: هرازه هرازه :: 1401/09/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قطانم 1و3  یروحم  یشک  طخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  رهشمالسا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

 ( کیفارت لقن (  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 2,180,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:30 تعاس : 1401/10/13 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزکرم نامتخاس  ع )  ) مظاک یسوم  ماما  نابایخ  شبن  جیسب -  راولب  رهشمالسا -   ، 3313778468 یتسپ :  دک  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  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

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

مود تبون  یا  هلحرم  کی  یمومع  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

زورما تصرف   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5939850 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - لایر هدرپس 750.000.000  غلبم  لایر -  رابتعا 15.000.000.000  غلبم  هام -  ارجا 12  تدم  قطانم 1 و 3 -  یروحم  یشک  طخ  هژورپ  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
رابتعا غلبم  هام -  ارجا 12  تدم  رهش -  حطس  یاه  ریگ  تعرس  هدایپ و  نیرباع  ددرت  لحم  یشک  طخ  یئزج و  ود  درس و  گنر  یارجا  دیرخ و  هژورپ  - 

لایردرایلیم کی  هدرپس  لایر -   20.000.000.000
 - لایر هدرپس 500.000.000  غلبم   - لایر رابتعا 10.000.000.000  غلبم  هام -  ارجا 12  تدم  رهش -  حطس  رباعم  رد  هاگتعرس  بصن  دیرخ و  هژورپ  - 

اههار ینمیا  لک  هرادا  ریظن  ربتعم  عجارم  زا  یرادهار  نامزاس  زا   D لقادح هبتر  ای  دناب و  هار و  هبتر 5  لقادح  تیحالص  یهاوگ  زاین  دروم  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نارهت  یرادرهش 

لایر   1.000.000.000
نارهت یرادرهش  اههار  ینمیا  لک  هرادا  ریظن  ربتعم  عجارم  زا  لداعم  هبتر  ای  یرادهار  دناب 4  هار و  هبتر 5  لقادح  تیحالص  یهاوگ  لایر -   500.000.000

:: سردآ سردآ

02156363090 :: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو33 11 قطانم   قطانم یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2323

-- رهش رهش حطس   حطس یاه   یاه ریگ   ریگ تعرس   تعرس وو   هدایپ   هدایپ نیرباع   نیرباع ددرت   ددرت لحم   لحم یشک   یشک طخطخ   وو   یئزج   یئزج ودود   وو   درس   درس گنر   گنر یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع
هاگتعرس هاگتعرس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ

2424
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رهشامه یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش لوا  تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  تفه   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم رصع   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5940052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  یریوصت  شیاپ  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  20/000/000/000 دروارب غلبم 

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

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  لوا  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001111000082 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایسآ  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5940455 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  حبص  تعاس 10   - 1401/09/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401  یتیزوپماک  ولبات  بصن  هیهت و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسمش  هام   9: ارجا تدم 

لایر 51/300/000/000: دروآ رب  غلبم 

لایر   2/565/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یربارت هار و  هیاپ 5  لقادح 

هناخ ریبد  فکمه -  هقبط  هاشنامرک -  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یرادنامرف -  یوربور  ردص -  یدهلا  تنب  راولب  هاشنامرک -   :: سردآ سردآ

مان 88969737 و تبث  رتفد  :: 14-38249912-083 و021-41934  نفلت نفلت
85193768

www.setadiran.ir :: 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

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2525

یتیزوپماک یتیزوپماک ولبات   ولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2626
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نارهت هقطنم 1  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

region1.tehran.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5940547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیفارت لقن و  لمح و  هزوح  رد  تامادقا  زا  یخرب  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  هنیزه   :: 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

دهشم یرادرهش  نارمع  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یمومع ---- هصقانم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

mashhad.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5940624 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتمیتناس  تماخض 12  عافترا 30 و  لوط 90 ، هب  سرپ ) تو   ) ینتب لودج  ددع  دیرخ 145000  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایرنویلیم هاجنپ  درایلیم و  دصکی  لداعم :  لایر   100,050,000,000 هیلوا :  دروارب  غلبم 

 : اه هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینتب تالوصحم  نتب و  ناگدنشورف -   1

ناگیار دانسا :  هنیزه 
لایررازه دصناپ  نویلیم و  ود  درایلیم و  جنپ  لداعم :  لایر   5,002,500,000 همان :  تنامض  غلبم 

05131297863 نفلت :  مود  هقبط  نارمع  نامزاس  هاگشناد 3و5  نیب  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: 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

کیفارت کیفارت وو   لقن   لقن وو   لمح   لمح هزوح   هزوح ردرد   تامادقا   تامادقا زازا   یخرب   یخرب یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2727

رتمیتناس رتمیتناس   1212 تماخض   تماخض وو     3030 عافترا   عافترا ، ، 9090 لوط   لوط هبهب   سرپ ) ) سرپ توتو    ) ) ینتب ینتب لودج   لودج ددع   ددع   145000145000 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828
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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

2001004224000052 :: 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

5940732 :: هرازه هرازه :: 1401/09/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یعاجترا ) ) سکلف لیتسا  یامنریس  بصن  هیهت و  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یعاجترا ) ) سکلف لیتسا  یامنریس  بصن  هیهت و  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
10,750,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   537,500,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/12/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رهاط هداز  ماما  بنج  - رهشرهم لپ  یبرغ  بونج  علض  - نیوزق - جرک هار  دازآ  - جرک  ، 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یبرغ5939743 هنهپ  رد  ریذپ  همانرب  دنمشوه و  ییامنهار  یاه  غارچ  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  یارجا 
زایندروم تاعطق  تازیهجت و  هیلک  نیماتو  طبترم  زایندروم  تایلمع  رگید  رهش و 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( 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

وفسنارت ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2-1401/070 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iran-transfo.com :: عبنم :: 1401/08/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5940700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

st راهچ رادقم  گنل  ود  یئوشک  کیتاموتا  برد  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
st کی رادقم  گنیدیالسا  کیتاموتا  برد  بصن  هیهت و 

لایر همان 50.000.000  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

وفسنارت نارا  تکرش  نارهت  هداج  رتمولیک 4  اجنز   :: سردآ سردآ

یدشرم یاقا   02433790548 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یعاجترا یعاجترا )) سکلف سکلف لیتسا   لیتسا یامنریس   یامنریس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت هصقانم   هصقانم یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2929

گنیدیالسا گنیدیالسا کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت گنل -  -  گنل ودود   یئوشک   یئوشک کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3030
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01 - 80 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/8/22  دانسا  تفایرد   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج ربخ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5940182 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش بیغتسد  ...ا  تیآ  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لیمکت ، هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5940052 شیاپ  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هژورپ  هحفص 16)یراذگاو  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاگدورف هاگدورف یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لیمکت ، ، لیمکت هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3131
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ناکرسیوت جع )  ) رصعیلو ناتسرامیب   :: 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

5939467 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرهش ( جع  ) رصعیلو ناتسرامیب  تازیهجت ) وراد و  یجنس  تلاصا  تباب   ) یرادا یاه  همان  نکساو  پیات  روما  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناکرسیوت

1101092880000479 زاین :  هرامش 
ناکرسیوت جع   رصعیلو   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/01 زاین :  خیرات 
ناکرسیوت رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

خیرات زا  ناکرسیوت  ناتسرهش  ( جع  ) رصعیلو ناتسرامیب  تازیهجت ) وراد و  یجنس  تلاصا  تباب   ) یرادا یاه  همان  نکساو  پیات  روما  یراذگاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام تفه  تدم  هب  یلا 1402/03/31   1401/09/01

6591853385 یتسپ :  دک  رصعیلو ،  ناتسرامیب  یتشهب -  دیهش  راولب  ناکرسیوت -  ناکرسیوت ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34922858-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34923301-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرهش ناتسرهش (( جعجع  ) ) رصعیلو رصعیلو ناتسرامیب   ناتسرامیب تازیهجت ) ) تازیهجت وو   وراد   وراد یجنس   یجنس تلاصا   تلاصا تباب   تباب  ) ) یرادا یرادا یاه   یاه همان   همان نکساو   نکساو پیات   پیات روما   روما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
ناکرسیوت ناکرسیوت

3232
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رهش ینیمخ  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5939610 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  ....و  ، ینابیتشپ  ، یرادهگن هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093298000210 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهش  ینیمخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا.ددرگ  تسویپ  یراذگ  تمیق  زا  دعل  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8413616183 یتسپ :  دک  رهش ،  ینیمخ  یزکرم  یرادرهش  سدق - نادیم  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33646101-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33646106-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزرواشک داهج  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5939636 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ICMS درکلمع یزیر  همانرب  اه و  هنیزه  تیریدم  حماچ  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000006000413 زاین :  هرامش 

یزرواشک داهج  ترازو  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تمیق  مالعا  تسویپ  لازوپورپ  هب  هجوت  اب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1587514347 یتسپ :  دک  هدازرافغ ،  هچوک  شبن  ظفاح  لپ  هب  هدیسرن  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43544179-021  ، 43541-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88199975-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ....و   ....و ،، ینابیتشپ ینابیتشپ  ، ، یرادهگن یرادهگن هنیزه   هنیزه ناونع : : ناونع 3333

ICMSICMS درکلمع   درکلمع یزیر   یزیر همانرب   همانرب وو   اهاه   هنیزه   هنیزه تیریدم   تیریدم حماچ   حماچ هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 3434
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نامرک ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5939670 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PAM 25 Host سنسیال تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091055000112 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   CYTECH هدنزاس عجرم   CYTECH یتراجت مان   CM 9000 لدم دنمشوه  یتراظن  یتظافح و  رادشه و  یسرتسد  تیریدم  متسیس  الاک :  مان 

یژرنا ناسرهم  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  روپاگنس 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشاب کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زوجم  نینچمه  اتف و  تالوصحم  ینابیتشپ  بصن و  شیارگ  رد  اتفا  زوجم  یاراد  دیاب  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنمشوه دنمشوه یتراظن   یتراظن وو   یتظافح   یتظافح وو   رادشه   رادشه یسرتسد   یسرتسد تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3535
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ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5940289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامزاس نارهت  هداد  زکرم  شتآ  راوید  سنسیال  هلاسکی  دیدمت  تساوخرد  دروم  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003051000050 زاین :  هرامش 

ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
متسیس زادرپ  ایدم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   CISCO یتراجت مان   F5-BIG-LTM-1600-E-R لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  هب  الاک  ینف  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشیم هتفرگ  لیوحت  لصا  تروصب  طقف  سنسیال 

تسین هتفریذپ  ...و  ترامسا  تیرنج و  کرک و  سنسیال 

1631713761 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  - یدنق دیهش  نابایخ  یوربور  - نادنخ دیس  لپ  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89662528-021  ، 89662526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88466656-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس هداد -  -  هداد زکرم   زکرم شتآ   شتآ راوید   راوید سنسیال   سنسیال هلاسکی   هلاسکی دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 3636
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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 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

5940387 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوج ناراگنربخ  هاگشاب  تیاس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000295 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ  رف 22166414  نیتم  دیرخ : سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تامدخ / یتناراگ

.دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

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

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

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوج ناوج ناراگنربخ   ناراگنربخ هاگشاب   هاگشاب تیاس   تیاس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5940392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامزاس نابیتشپ  هداد  زکرم   esa هلاسکی سنسیال  تساوخرد  دروم  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003051000049 زاین :  هرامش 

ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
زادرپ رگنارف  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  مپسا  یتنآ  سوریو و  یتنآ  هکبش  تحت  هخسن  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  هب  الاک  ینف  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشیم هتفرگ  لیوحت  لصا  تروصب  طقف  سنسیال 

تسین هتفریذپ  ...و  ترامسا  تیرنج و  کرک و  سنسیال 

1631713761 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  - یدنق دیهش  نابایخ  یوربور  - نادنخ دیس  لپ  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89662528-021  ، 89662526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88466656-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش ینیمخ  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5940452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ حرش  قبط  هدنورپ ) نکسا  ) دانسا کینورتکلا  ویشرآ  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093298000212 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهش  ینیمخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

گرب 700000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  ددرگ  تسویپ  دوش و  اضما  رهم و  یراذگ  تمیق  زا  دعب  تسویپ  کرادم  مالعتسا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8413616183 یتسپ :  دک  رهش ،  ینیمخ  یزکرم  یرادرهش  سدق - نادیم  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33646101-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33646106-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مپسا مپسا یتنآ   یتنآ وو   سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ هکبش   هکبش تحت   تحت هخسن   هخسن رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3838

.تسویپ .تسویپ حرش   حرش قبط   قبط هدنورپ ) ) هدنورپ نکسا   نکسا )) دانسا دانسا کینورتکلا   کینورتکلا ویشرآ   ویشرآ هنیزه   هنیزه ناونع : : ناونع 3939

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

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

زا 124 ھحفص 27 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/x5acu3xu67a82?user=37505&ntc=5940392
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5940392?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/75vuj9hwxassr?user=37505&ntc=5940452
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5940452?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5940497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاهلیاف  قبط  دشابیم  ملق  راهچ  لماش  هک  تنرتنیا  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  دکناریا 

1101093228001699 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

شخبرون اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  اشاس  هکبش  تنرتنیا و  گنیتناکا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 328 دادعت : 

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

یرابتعا تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا رایس  تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

002/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خروم 1401/08/21  تعاس 8  زا   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 17 

tamin.mci.ir :: عبنم زورعبنم تعاس 14  تیاغل  یهگآ  رشن  خیرات  ز   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم هبنش 

5940549 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب  ) Red Hat Learning Subscript رازفا مرن  اب  هارمه  هلاس  هس   Red Hat Enterprise Linux Server Standard تناکا سنسیال  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( هلاس هس  ینف  ینابیتشپو  هلاس  هس  یتناراگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد دحاو  فکمه  هقبط  هارمه ،  جرب  ناتسدرک ،  عطاقت  یقرش  علض  کنو ، نابایخ  کنو ، نادیم   :: سردآ سردآ

( روپ تبحم  یاقآ   ) 09199362737 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: h.mohabatpour@mci.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: 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 راهچ   راهچ لماش   لماش هکهک   تنرتنیا   تنرتنیا زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040

Red Hat LearningRed Hat Learning  رازفا رازفا مرن   مرن اباب   هارمه   هارمه هلاس   هلاس هسهس     Red Hat Enterprise Linux Server StandardRed Hat Enterprise Linux Server Standard  تناکا تناکا سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( هلاس هلاس هسهس   ینف   ینف ینابیتشپو   ینابیتشپو هلاس   هلاس هسهس   یتناراگ   یتناراگ اباب    ) ) SubscriptSubscript

4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: 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 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5940709 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  لیابوم  لانگیس  هدننک  رارکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863001170 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یئاضر میرم  هدننک  هضرع  عجرم   COMBA یتراجت مان   TA-D12FD لدم  MHz 900 سناکرف لیابوم  جاوما  هدننک  تیوقت  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمه هب  هعلاطم و  تقد  هب  ار  تسویپ  تاحفص  دیشاب  یم  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  رظن  دم  یالاک  نیمات  هب  رداق  هکیتروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یلام  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دامن  یراذگراب  ءاضما و  رهم و  هدش  هتساوخ  کرادم 

6714677745 یتسپ :  دک  کالپ 42 ،  ربجنر  نابایخ  شبن  نز  راولب  هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83110000-083  ، 38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جیلخ یزلف  یندعم و  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5940804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرت 09368964545 هناماس  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004340000630 زاین :  هرامش 

سراف جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  هژیو  هقطنم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هخسن 1 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینوناق تاروسک  هیلک  دشاب  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق  دیهد  خساپ  اهتسویپ  تمدخ و  یلک  حرش  هب  هجوت  اب  هدش  هدافتسا  هباشم  تمدخ  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدهاز ینف 09368964545  تاعالطا  تسا  راکنامیپ  اب 

7931186478 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هژیو  هقطنم  ییاجر -  دیهش  هلکسا  هداج  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33592201-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33592211-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط لیابوم   لیابوم لانگیس   لانگیس هدننک   هدننک رارکت   رارکت ناونع : : ناونع 4242

ددرت ددرت هناماس   هناماس سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 4343

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5940856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربراک دادعت 300  یارب  لیذ  تاصخشم  اب  یکسرپسک  سوریو  یتنآ  لانیجیروا  دیدمت   : : تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091836000081 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/09 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931634191 یتسپ :  دک  مالیا ،  ناتسا  زاگ  تکرش  یراکریمعتراولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32235824-084  ، 32235800-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235824-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کناب تسپ  یتلود  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   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5940864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بعش تیریدم  ییاتسور و  یکناب  یاه  هجاب  عماج  هناماسرارقتسا  ،و  یزاس هدایپ  یحارط ، دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001549000054 زاین :  هرامش 

کناب تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  دات  لیمکت و  زا  دعب  یتساوخرد  تادنتسم  تسویپ و  لیاف  قیرط  زا  یلاسرا  تادنتسم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هطوبرم 81565088 ناسانشراک  سامت  هرامش 

1587617811 یتسپ :  دک  کالپ 229 ،  یناهارف  ماقم  مئاق  هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم  -خ  نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81561114-021  ، 88700070-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81561111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکسرپسک یکسرپسک سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ لانیجیروا   لانیجیروا دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 4444

بعش بعش تیریدم   تیریدم وو   ییاتسور   ییاتسور یکناب   یکناب یاه   یاه هجاب   هجاب عماج   عماج هناماسرارقتسا   هناماسرارقتسا وو   ،، یزاس یزاس هدایپ   هدایپ یحارط ، ، یحارط دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 4545
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ترایز جح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5941065 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ترایزو جح  نامزاس  هدرفم  هرمع  عتمت و  جح  یاه  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010064000055 زاین :  هرامش 

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

11 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هتفرگ  سامت  هرامش 64512030  اب  زاین  تروص  رد  دشاب و  یم  تسویپ  لیاف  قبط  تاعالطا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

66582130-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5941112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاشنامرک 1401  - تسویپ لودج  قباطم  یقربو  یکیناکم  تاسیسات  رواشم  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001111000142 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  داتس  هناماس  رد  هدش  ءاضماو  رهم  ءاهب  مالعتسا  مرف  یراذگرابو  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715661598 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  لباقم   - یدهلا تنب  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34233317-083  ، 38249912-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38249919-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ترایزو ترایزو جحجح   نامزاس   نامزاس هدرفم   هدرفم هرمع   هرمع وو   عتمت   عتمت جحجح   یاه   یاه هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت هبهب   زاین   زاین ناونع : : ناونع 4646

140 1140 1 هاشنامرک   هاشنامرک  - - تسویپ تسویپ لودج   لودج قباطم   قباطم یقربو   یقربو یکیناکم   یکیناکم تاسیسات   تاسیسات رواشم   رواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747
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نامرک ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5941161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ ) یناگرزاب ترازو  زا  هیدیئات  یارادودرادناتسا  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هاگتسد  100F)2) لدم تیگ  یتروف  لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  ههام  2

1101009008000451 زاین :  هرامش 
یتیبرت ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   fortinet هدنزاس عجرم   fortinet یتراجت مان   FortiGate FG-100 F لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
اکرآ هناماس  نایار 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  لاوس  هنوگره  تهج  دشاب  یم  نامرک  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  هداز  یبلاط  09133974624

7635113111 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  رجف  لپ  هب  هدیسرن  ینیمخ  ماما  هارگرزب  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33218792-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33319209-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخادرپ تخادرپ )) یناگرزاب یناگرزاب ترازو   ترازو زازا   هیدیئات   هیدیئات یارادودرادناتسا   یارادودرادناتسا دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا هاگتسد   هاگتسد 100100 F)2F)2 )) لدم لدم تیگ   تیگ یتروف   یتروف لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع
(( دشاب دشاب یمیم   ههام   ههام 22

4848
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بونج نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5941316 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنسیال اب 18  هناماس  نیهب  هکبش  تحت  یهاگتسیا  تاملاکم  طبض  یزکرم  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001251000076 زاین :  هرامش 
بونج نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

عیانص هدننک  هضرع  عجرم  اوآ  یتراجت  مان  لدم 010  یا  هقلح  ییاوقم 1  شکور  اب  یکیتسالپ  هبعج  تاملاکم  طبض  سنسیال  ناونع   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک  اوآ  یطابترا  عیانص  هدنزاس  عجرم  اوآ  یطابترا 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  تسویپ  مرف  یرازگراب  لیمکت و 

6133894891 یتسپ :  دک  بونج ،  نهآ  هار  لک  هرادا  (- نهآ هار  ) ترجه نادیم  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332280-061  ، 33335035-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33335054-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5941334 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نواعت هعسوت  کناب  یتنرتنیا  لاتروپ  هناماس  هعسوت  رورس و  یربهار  رازفا و  مرن  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000246 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
بو یاههاگرد ) ) یاهلاتروپ طوبرم ،  یاهتیلاعف  اههداد و  ینابزیم  شزادرپ و  سیورس :  مان 

هلاسکی یربهار  ینابیتشپ و  1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق و داهنشیپ  هئارا  هب  تبسن  تسویپ ،  دادرارق  سیونشیپ  تامدخ و  حرش  تامازلا  قیقد  هعلاطم  نمض  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  کناب  هدهع  هب  هدنرب  مالعا  ناگدننک و  تکرش  ینف  یسررب  .دنیامن  مادقا  هناماس  رد  مزال  تادنتسم  کرادم و  یرازگراب 

1416931194 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  نامتخاس  رفظم  ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61032999-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تحت   تحت یهاگتسیا   یهاگتسیا تاملاکم   تاملاکم طبض   طبض یزکرم   یزکرم رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949

یتنرتنیا یتنرتنیا لاتروپ   لاتروپ هناماس   هناماس هعسوت   هعسوت وو   رورس   رورس یربهار   یربهار وو   رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 5050

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

رهشوب سراف  جیلخ  هاگشناد   :: 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   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5939455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادرب هداد  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004519000249 زاین :  هرامش 

رهشوب سراف  جیلخ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  انیاس  سراپ  رادیاپ  یژرنا  هعسوت  هدنزاس  عجرم   PCM 4 لدم رگالاتید  هلول  طخ  طیارش  بایزرا  رادرب و  هداد  تبث و  هاگتسد  الاک :  مان 

انیاس سراپ  رادیاپ  یژرنا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش عوجر  همیمض  یاه  لیاف  هب  .دشاب  یم  تساوخرد  تبث  تهج  افرص  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  سراف  جیلخ  هاگشناد  الاک  لیوحت.ددرگ  یمن  یسررب  یمسر  روتکاف  شیپ  نودب  یاهخساپ 

یرادا لحارم  ماجنا  الاک و  تفایرد  زا  سپ  یباسحیذ  قیرط  زا  تخادرپ  .ددرگ  صخشم  لیوحت  نامز  تدم 

7516913817 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هاگشناد  ینیهام  دیهش  ینمهب خ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3730637-0917  ، 12220275-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

12220275-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رادرب رادرب هداد   هداد متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5151

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

5940741 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

توا کال  هلر  هاگتسد  دیرخ 100  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001008000253 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
این قفش  الیزان  هدننک  هضرع  عجرم   ARTECHE یتراجت مان   BF4RP 24 VDC 5.EN لدم یکیرتکلا  هلر  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ، تسویپ تمیق  داهنشیپ  لیمکت  هب  تبسن  هناماس  رد  تسویپ  مالعتسا  مرف  اب  قباطم  تمیق  لک  عمج  جرد  نمض  تسا  فظوم  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  مالعا  دودرم  تکرش  نآ  داهنشیپ  یتسویپ  کرادم  رد  تمیق  داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد.دیامن  مادقا  یتسویپ  کرادم  قیرط  زا  نآ  لاسرا  نکسا و 

1981969961 یتسپ :  دک  قرب ،  یادهش  راولب  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22123315-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

esfahansteel.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5941036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک تراک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سرا یتعنص  یراجت - دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

توا توا کالکال   هلر   هلر هاگتسد   هاگتسد   100100 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252

لرتنک لرتنک تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353

تکسب تکسب یکشزپ -  -  یکشزپ نژیسکا   نژیسکا رتمونام   رتمونام راد -  -  راد لفق   لفق یریگنوخ   یریگنوخ وراگ   وراگ دصرد -  -  دصرد 0/10/1 هرطق   هرطق یمشچ   یمشچ نیلوزافن   نیلوزافن تاجن -  -  تاجن وو   دادما   دادما وو   یکشزپ   یکشزپ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع
یگتخوس یگتخوس دامپ   دامپ نژورتین -  -  نژورتین دیسکا   دیسکا لوسپک   لوسپک لافطا -  -  لافطا یگدروخ   یگدروخ امرس   امرس فرصم -  -  فرصم رابکی   رابکی یتشادهب   یتشادهب هسیک   هسیک یدرونهوک -  -  یدرونهوک تاجن   تاجن

5454

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

5939803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاجن دادما و  یکشزپ و  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091750000205 زاین :  هرامش 

سرا یتعنص  یراجت  دازآ  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناهفصا اهر  یزاسوراد  تکرش  زا  ییاوقم  هتسب  دصرد  هرطق 0/1 یمشچ  نیلوزافن  الاک :  مان 

هتسب 10 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

سراپ لآ  هدیا  لپ  تکرش  هدنزاس  عجرم  راد  لفق  یریگنوخ  وراگ  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
یزورون ایرکز  هدننک  هضرع  عجرم   ZINSER یتراجت مان   Regulator لدم یکشزپ  نژیسکا  رتمونام  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

رازفا دس  هدننک  هضرع  عجرم   S242SV30 لدم کاخ  جنس  فارحنا  یتوبکنع  تنگم  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
ایوپ رالک  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  رالک  یتراجت  مان  رالک  لدم  شود  هعطق  گنلیش  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

رکاذ خیش  همطاف  هدننک  هضرع  عجرم   LANEX یتراجت مان   TRUST لدم یا  هچراپ  سنج  یدرونهوک  تاجن  تکسب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
سراپ نامرد  دامع  هدننک  هضرع  عجرم  دامع  - یگتخوس دامپ  یتراجت  مان   g 30 یبویت ییاوقم 1  هبعج  یناسنا  یوراد  یگتخوس  دامپ  الاک :  مان 

بویت 10 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نان سیره  یزاسوراد  هدننک  هضرع  عجرم  لافطا  یگدروخ  امرس  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  صرق  لافطا  یگدروخ  امرس  الاک :  مان 
هبعج 10 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک   H AND O EQUIPMENTS N.V هدنزاس عجرم   g 8 تیفرظ  C لدم  cryopen هاگتسد صوصخم  دربراک  نژورتین  دیسکا  لوسپک  الاک :  مان 

هیارآ ناروآایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  کیژلب 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
سیدرپ وراد  هدننک  هضرع  عجرم   CAREBAG یتراجت مان  یددع  هتسب 20   25x25 cm زیاس غارفتسا  یروآ  عمج  دربراک  فرصم  رابکی  یتشادهب  هسیک  الاک :  مان 

نایناریا شخپ 
هتسب 100 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
افلج رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

خرات دشاب و  درادناتسا  تمالع  یاراد  یتساوخرد  مالقا  .دشاب  یم  نامزاس  یزکرم  رابنا  رد  مالقا  لیوحت.دوش  مادقا  یتساوخرد  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یبحاص سدنهم   09149918872 .دنشی لاس  کی  یالاب  یاضقنا 

5441733571 یتسپ :  دک  سرا ،  دازآ  هقطنم  نامزاس  یرادا  تیاس  افلج - سرا - دازآ  هقطنم  افلج ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31351318-041  ، 3135-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42024949-041 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5941356 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیماظن تفن  رابنا  تارباخم  نامتخاس  رورس و  قاتا  تسارح ،  گنیروتینام  قاتا  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  مالعتسا  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092196000132 زاین :  هرامش 

زاوها هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  یناشن  شتآ  نامزاس  زا  راک  ماجنا  یمسر  زوجم  هئارا  - 2 ددرگ هئارا  خرن  داهنشیپ  تسویپ  یداهنشیپ  خرن  زیلانآ  هئارا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  زاوها ،  هقطنم ی  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  نارادساپ  هاپس  بنج  ردنب  دیهش  نادیم  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6173873139

34448072-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34448072-061 :: 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

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5941374 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زابور و رابنا  اهوردوخ و  یداتس و  نامتخاس  یقرشناجیابرذآ و  قرب  یاهتسپ  حطس  رد  یناشن  شتآ  یاهلوسپک  ژراش  تست و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجیابرذآ یا  هقطنم  قرب  تکرش  برغلامش  گنیچاپسید 

1101001119000088 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/28 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5156956811 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  یا  هقطنم  رب ق  تکرش  یغابرالغاب -  کراپ  بنج  رایرهش -  داتسا  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33285181-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33282960-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفن تفن رابنا   رابنا تارباخم   تارباخم نامتخاس   نامتخاس وو   رورس   رورس قاتا   قاتا تسارح ،  ،  تسارح گنیروتینام   گنیروتینام قاتا   قاتا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5555

یناشن یناشن شتآ   شتآ یاهلوسپک   یاهلوسپک ژراش   ژراش وو   تست   تست ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   2929 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یا هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5939581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

" دشاب یم  هباشم  هدش  فیرعت  دک  ناریا   " تسویپ طیارش  قباطم  صوصخم  کار  هارمهب   CGR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000356 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   RT-ACS300 لدم میس  یب  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا هب  طونم  راک  یراذگاو  تسیمازلا .  اتفا  ورین و  ترازو  تیحالص  هیدات  مامضناب  تسویپ  طیارش  قبط  تمیق  زیلانا  داهنشیپ و  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب  یم  یتساوخرد  کرادم 

یناگرزاب 054-31137061 سانشراک  ییاناد -  مناخ  هدننک :  مادقا 

9816843138 یتسپ :  دک  هاگشناد 37 و 39 ،  نیب  هاگشناد  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31137056-054  ، 31137000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

"" دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم هدش   هدش فیرعت   فیرعت دکدک   ناریا   ناریا  " " تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قباطم   قباطم صوصخم   صوصخم کار   کار هارمهب   هارمهب   CGRCGR ناونع : : ناونع 5757

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5939685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.هدش تسویپ  تساوخرد  قبط  ( SAN FAST SWITCH  ) تنرتنیا هکبش  رد  یتینما  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097847000184 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ اریو  هشارت  نیون  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   DELL یتراجت مان   DELL San Switch لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراکزور 35 یرابتعا دیرخ.تسا  هباشمدک  ناریا.هدش  تسویپ  تساوخرد  قبط  ( SAN FAST SWITCH  ) تنرتنیا هکبش  رد  یتینما  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07731312252 تسیمازلا یلام  ینف و  ندومن  تسویپ.هیولسع  1 زافرابنا هب  لیوحت.هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه.رابنادیسرزادعب 

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

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

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5939789 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  اب  قباطم  لانرتسکا  ویدار  هاگتسد  تاقلعتم و  هارمهب  سناکرف  یتلوم  سا  یپ  یج  هدنریگ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092409000233 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روآون نارگشواک  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   GNSS یتراجت مان   D3 لدم یا  هراوهام  سا  یپ  یج  الاک :  مان 

ددع 27 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ مالعتسا  اب  قباطم  لانرتسکا  ویدار  هاگتسد  تاقلعتم و  هارمهب  سناکرف  یتلوم  سا  یپ  یج  هدنریگ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185837755 یتسپ :  دک  داشرا ،  عطاقت  مایخ -  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37070-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37650741-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا هکبش   هکبش ردرد   یتینما   یتینما تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5858

لانرتسکا لانرتسکا ویدار   ویدار هاگتسد   هاگتسد وو   تاقلعتم   تاقلعتم هارمهب   هارمهب سناکرف   سناکرف یتلوم   یتلوم ساسا   یپیپ   یجیج   هدنریگ   هدنریگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوخ

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

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

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

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

5939954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(nas storage  ) یزاس هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095097000005 زاین :  هرامش 

یوخ مشاه  ینب  رمق  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
SSD|4| تیابارت  NAS) |QNAP|12  ) هکبش هب  لصتم  یزاس  هریخذ  هاگتسد  الاک :  مان 

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

یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یتسویپ  کرادم  رد  هدش  هئارا  تسیل  قبط  زاین  دروم  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
QNAP TS-H1283XU-RP-E2136-32G=*1

QNAP RAIL B02=*1
WESTERN DIGITAL HHD 14TB ULTRASTAR=*10

SAMSUNG SSD 870 EVO 1TB=*2
FS DAC 1M 10G SFP+=*2

5819637617 یتسپ :  دک  یرظتنم ،  دیهش  جیسب خ  نادیم  یوخ  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36332112-044  ، 36335555-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36335555-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( nas storagenas storage  ) ) یزاس یزاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6060
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هاشنامرک ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: 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 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

5940124 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش رازفا و  تخس  ینابیتشپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003367000018 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715669446 یتسپ :  دک  ناتسا ،  یرتسگداد  بنج  - ردص یدهلا  تنب  راولب  یادتبا  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38230060-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38236738-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش وو   رازفا   رازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 6161
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رهشوب ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5940142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  هاگتسد .  هکبش 1  چیئوس  هاگتسد .  تسویپ 1  تاصخشم  اب  روتینام  هاگتسد .  تسویپ 1  تاصخشم  اب  رتویپماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تسویپ  لیاف  هب  زاین  دروم 

1101004199000042 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یناگرزاب هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   HI FORCE هدنزاس عجرم   HI FORCE یتراجت مان   HPX-Range لدم یتسد  یکیلوردیه  پمپ  الاک :  مان 
رگخا هواک  یتعنص  و 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  مالعتسا  یاهمرف  یرازگراب  ندومن و  لیمکت  دامن .  لصاح  سامت  هرامش 09177735029  هب  یروصنم  یاقا  اب  لاوس  هنوگ  ره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا 

7515675531 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  هاگدورف  لک  هرادا  اضر  ماما  خ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33333291-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333291-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  تارباخم  یماهس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/161/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم خرومعبنم ات  زا 1401/08/25   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5940252 :: هرازه هرازه :: 1401/08/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زگرد ردنب  ناتسرهش  ناکم  هس  رد   FTTH حرط یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

34365200 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینف ینف تاصخشم   تاصخشم هاگتسد .  .  هاگتسد   11 هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس هاگتسد .  .  هاگتسد   11 تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   روتینام   روتینام هاگتسد .  .  هاگتسد   11 تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف هبهب   زاین   زاین دروم   دروم

6262

ناکم ناکم هسهس   ردرد     FTTHFTTH  حرط حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6363
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اردص دیدج  رهش  نارمع   :: 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   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5940257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CCR1009-7G-1C-1S+PC کیتورکیم رتور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001041000054 زاین :  هرامش 

اردص دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تشد زاریش  رورپ  دیما  هدننک  هضرع  عجرم   TL-WR542G لدم هنایار  عون  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یداجس  سدنهم  ینف 09172103950  تالاوس  تهج  یگنهامه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
CCR1009-7G-1C-1S+PC کیتورکیم رتور  یلصا  یالاک  تسا  هباشم  دک  ناریا 

7199839631 یتسپ :  دک  اند ،  نابایخ  شناد  راولب  اردص -  دیدج  رهش  زاریش -  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36410474-071  ، 36411979-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36410476-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/160/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم اتعبنم زا 1401/8/25   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5940302 :: هرازه هرازه :: 1401/08/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دبنگ ناتسرهش  ههام  لباک 6  هکبش  یبارخ  عفر  یرادهگن و  تهج  تاموزلم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یلام روما  هدازیلع  دیهش  زکرم  یبونج  ینیمخ  ماما  نابایخ  دبنگ  سردآ   :: سردآ سردآ

33331155 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CCR1009-7G- 1C- 1S+PCCCR1009-7G- 1C- 1S+PC  کیتورکیم کیتورکیم رتور   رتور ناونع : : ناونع 6464

لباک لباک هکبش   هکبش یبارخ   یبارخ عفر   عفر وو   یرادهگن   یرادهگن تهج   تهج تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565
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نارهت یا  هقطنم  قرب  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 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

5940349 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزون ربیف  یکدی  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001008000250 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   LOOP TELECOM هدنزاس عجرم   LOOP TELECOM یتراجت مان   AM3440 لدم یتارباخم  رسکلپ  یتلام  الاک :  مان 

ایرآ قیقد  رازبا  شیوپ 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

 ، تسویپ تمیق  داهنشیپ  لیمکت  هب  تبسن  هناماس  رد  تسویپ  مالعتسا  مرف  اب  قباطم  تمیق  لک  عمج  جرد  نمض  تسا  فظوم  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  مالعا  دودرم  تکرش  نآ  داهنشیپ  یتسویپ  کرادم  رد  تمیق  داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد.دیامن  مادقا  یتسویپ  کرادم  قیرط  زا  نآ  لاسرا  نکسا و 

1981969961 یتسپ :  دک  قرب ،  یادهش  راولب  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22123315-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

4194 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/23هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

dezful.ir :: عبنم :: 1401/08/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5940371 :: هرازه هرازه :: 1401/08/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوفزد یرادرهش  یرون  ربیف  یارجا  یرافح و  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یتارباخم یتارباخم رسکلپ   رسکلپ یتلام   یتلام  ) ) یرون یرون ربیف   ربیف یکدی   یکدی مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666

یرون یرون ربیف   ربیف یارجا   یارجا وو   یرافح   یرافح تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6767
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نادمه تشادهب  هدکشناد   :: 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

5940389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعلاطم تسویپ  تسیل  امتح.دشابیم  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط  هدش  هتساوخ  دراوم  یمامت.تسا  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دسرب هاگشناد  کیتامروفنا  دات  هبدیاب  دراوم  یمامت.دوش 

1101093441000014 زاین :  هرامش 
نادمه تشادهب  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

ELEC.V یتراجت مان   MICROPHONE لدم نوفورکیم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدنزاس  عجرم   PCD یتراجت مان   CRT 730 لدم  in 17 هنایار الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

ندمت رصع  یاه  هناماس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  هکبش   24DV لدم تروپ  لنپ 24  چپ  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
ناجیلد نارتسگ  نوگلین  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   AS12 لدم هنایار  رکیپسا  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

سرا رگپاچ  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 1214  هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
یترجه یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  سنج   mobin alfu لدم رتویپماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نادمه رهش  یاهتساوخرد  طقف  لیلد  نیمه  هب  دسرب  هاگشناد  کیتامروفنا  هرادا  هیدات  هب  دیاب  زاین  دروم  یاههگتسد  یمامت  هکنیا  لیلد  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگیم رارق  یسررب  دروم 

6517838696 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  مدرم  کراپ  یور  هب  ور  هدیمهف  دیهش  راولب  شهوژپ  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38380025-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38380509-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک هنایار   هنایار سیک   سیک هنایار -  -  هنایار رگپاچ   رگپاچ هنایار -  -  هنایار رکیپسا   رکیپسا تروپ - - تروپ لنپ  2424   لنپ چپچپ   - - inin هنایار  1717   هنایار نوفورکیم -  -  نوفورکیم ناونع : : ناونع 6868

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

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

زا 124 ھحفص 45 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yajrqv98an6rv?user=37505&ntc=5940389
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5940389?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


درکرهش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: 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 14 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5940437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیلک ی شریذپ  هلزنم ی  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  اضما  رهم و  ناگدننک  تکرش  طسوت  تسویپ  تادنتسم  یمامت  دیاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوب دهاوخ  تادنتسم 

1101093707000025 زاین :  هرامش 
درکرهش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/29 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  مود ،  هقبط  هلال -  نامتخاس  یسودرف - ریصن و  هجاوخ  نابایخ  عطاقت  - درکرهش درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8816954964

32274002-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273150-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیلک  یی هیلک شریذپ   شریذپ هلزنم  یی   هلزنم هبهب   تروص   تروص نیا   نیا ریغ   ریغ ردرد   ددرگ   ددرگ اضما   اضما وو   رهم   رهم ناگدننک   ناگدننک تکرش   تکرش طسوت   طسوت تسویپ   تسویپ تادنتسم   تادنتسم یمامت   یمامت دیاب   دیاب ناونع : : ناونع
.دوب .دوب دهاوخ   دهاوخ تادنتسم   تادنتسم

6969
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هاشنامرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5940484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  یربیاس (  تالمح  زا  یریگشیپ  یربیاس و  تینما  نیمالت  تهج  زاین  دروم  سنسیال  رازفا و  تخس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201007008000298 زاین :  هرامش 

هاشنامرک بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  ساسا  رب  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نایدارم 09183367434 سدنهم  .دیریگب  سامت  لیذ  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یرهش ،  بالضاف  بآ و  تکرش   داتس  .ناتسلگ  هار  راهج  هب  هدیسرن  یماما - یفطصم  دیهش  راولب  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6714753583 یتسپ : 

8233036-0833  ، 38230295-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38232011-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/18 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتات 1401/8/28هرامش خیرات 1401/8/21  زا   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5940542 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیآ دیهش  تارباخم  زکرم  هدودحم  رد  یکنرت )  همین  تیاس 2443 ( دک  لوا  هارمه   BTS یرون ربیف  یشکلباک  تایلمع  یارجا  یحارط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یربیاس (  (  یربیاس تالمح   تالمح زازا   یریگشیپ   یریگشیپ وو   یربیاس   یربیاس تینما   تینما نیمالت   نیمالت تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم سنسیال   سنسیال وو   رازفا   رازفا تخس   تخس ناونع : : ناونع 7070

لوا لوا هارمه   هارمه   BTSBTS یرون   یرون ربیف   ربیف یشکلباک   یشکلباک تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 7171

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

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

زا 124 ھحفص 47 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/r8ry8det6h2x3?user=37505&ntc=5940484
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5940484?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/begjb6sp3duma?user=37505&ntc=5940542
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5940542?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت هقطنم 3  تارباخم  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش زا 1401/8/18   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5940550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرط هرامش  تاموزلم  حلاصم و  نیمات  اب  یخرسبرع ( دیهش  تارباخم  زکرم  هدودحم  رد  نیسح  ماما  راولب  هپس  کناب  یرونربیف  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
حرط هرامش  تاموزلم ) حلاصم و  نیمات  اب  تشدکاپ (  تارباخم  هرادا  هدودحم  رد  وتیج  ادهش –  هداوناخ  ینوکسم  عمتجم   FTTH-2 4010314980812

40103145933

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/79 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

te.tci.ir :: عبنم خیراتعبنم ات  خیرات 1401/08/21  زا   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5940556 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یکرت  ) تماما زکرم  هدودحمرد  تیاسدک 0453  لوا  هارمه  BTS یرونربیف یشکلباک  حرط  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7272

یرونربیف یرونربیف یشکلباک   یشکلباک حرط   حرط تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7373
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تاناریمش نارصق  رابدور  شخب  یتسیزهب  تامدخ  یگدنیامن   :: 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

5940640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  هکبش ، هب  طوبرم  یاهرازفا  تخس  هکبش و  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004583000085 زاین :  هرامش 

تاناریمش نارصق    رابدور  شخب  یتسیزهب  تامدخ  یگدنیامن  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

تیلاعف 9 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  اب  قباطم  هکبش ، هب  طوبرم  یاهرازفا  تخس  هکبش و  یزادنا  هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1996713693 یتسپ :  دک  ایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  یوربور  یمسای  دیشر  نابایخ  رفظ  نابایخ  یوربور  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88770067-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88770067-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا -1401-8-190 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

za.tci.ir :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5940793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ روکش  هب  هردلزوگ  ریسم  یاهریت  یرون و  ربیف  یروآ  عمج  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5940903 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم هکبش ، ، هکبش هبهب   طوبرم   طوبرم یاهرازفا   یاهرازفا تخس   تخس وو   هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 7474

ریسم ریسم یاهریت   یاهریت وو   یرون   یرون ربیف   ربیف یروآ   یروآ عمج   عمج ناونع : : ناونع 7575

(( تساوخرد تساوخرد تسویپ   تسویپ حرش   حرش وو   تسیل   تسیل قبط   قبط  ) ) KTC INSTRUMENT DEVICESKTC INSTRUMENT DEVICES ناونع : : ناونع 7676
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( تساوخرد تسویپ  حرش  تسیل و  قبط   ) KTC INSTRUMENT DEVICES تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004512 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

روپ تنج  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   TERMINAL BLOCK یتراجت مان   TBOX4P7 لدم کولب  لانیمرت  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
روپ تنج  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   TERMINAL BLOCK یتراجت مان   TBOX4P7 لدم یتعنص  لانیمرت  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

روپ تنج  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   TERMINAL BLOCK یتراجت مان   TBOX4P15 لدم یتعنص  لانیمرت  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
روپ تنج  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   TERMINAL BLOCK یتراجت مان   TBOX2P15 لدم یتعنص  لانیمرت  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان  لدم 56506   RH197P یتظافح لوژام  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
یژرنا نیهاش  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SIMENSE یتراجت مان  یتعنص  نویساموتا   6ES7 لاتیجید یدورو  لوژام  تراک  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

یژرنا نیهاش  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HIMA یتراجت مان  یتعنص  نویساموتا   6ES7 لاتیجید یجورخ  لوژام  تراک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
داژن یرونا  ریما  هدننک  هضرع  عجرم   N.D یتراجت مان   8000MC ینف هسانش  یکینورتکلا  دوید  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   DI810 لاتیجید یدورو  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   DO810 لاتیجید یجورخ  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/14 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخاس تازیهجت   ) ددرگ دیق  تاداهنشیپ  رد  هدنزاس  روشک  تکرش و  (. تسویپ تساوخرد  قبط  ) ددرگ یراذگراب  یلام  ینف و  داهنشیپ  : تسیمازلا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  مرتحم  هدنشورف  هدهعرب  الاک  لاسرا  هنیزه.لیوحت  نامز  رد  زاین  دروم  یاه  همانیهاوگ  لصا  هئارا  (. دشاب یمن  دات  دروم  دنه  نیچ و 

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

83768271-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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زربلا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5940916 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ همیمض  لیمکت  زا  سپ  تسویپ  تمیق  مالعتسا  مرف  دشاب -  یم  یروص  دکناریا  تسویپ –  لیاف  اب  قباطم  وکسیس  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تروص  نیا  ریغ  رد 

1101001402000254 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   Cisco یتراجت مان   CISCO Switch WS-C2960-24TC-L لدم تروپ  هنایار 24  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 24 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
ارتآ هکبش  رصع  ناروانف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3850-24S-S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش  تسین -  دات  دروم  هدش  رفیر  یاههاگتسد  دشاب .  یلصا  لانیجروا و  کپ  تروص  هب  تسیاب  یم  اههاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب تفن  ترازو  تسارح  دات  دروم  تسیل  رودنو  وضع  تسیاب 

3149779451 یتسپ :  دک  کالپ ،  - یلامش یناقلاط  راولب  - یناقلاط نادیم  - یرادا کرهش  - جرک رهش  - زربلا سردآ  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34187000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520858-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد ددرگ   ددرگ همیمض   همیمض لیمکت   لیمکت زازا   سپسپ   تسویپ   تسویپ تمیق   تمیق مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف دشاب -  -  دشاب یمیم   یروص   یروص دکناریا   دکناریا تسویپ  –   تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم وکسیس   وکسیس چوس   چوس ناونع : : ناونع
.دوش .دوش یمن   یمن هداد   هداد رثا   رثا بیترت   بیترت تروص   تروص نیا   نیا ریغ   ریغ

7777
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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 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

5940922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنیالک نیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000843 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اوآمیس هدنزاس  عجرم  اوآمیس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   SIMTEC یتراجت مان   SIM-F63 لدم هنایار  هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

هاگتسد 49 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هضحالم  تسویپ  تسیل  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

61651-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5940998 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  هچضوح  ددع  بصنو 100  لمح  تخاس ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093249000062 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناجنسفر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

ناجنسفر رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7714713454 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  یتخت  ناجنسفر خ  ناجنسفر ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34258700-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34263052-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنیالک تنیالک نیت   نیت ناونع : : ناونع 7878

یرون یرون ربیف   ربیف هچضوح   هچضوح ددع   ددع   100100 بصنو   بصنو لمح   لمح تخاس ،  ،  تخاس ناونع : : ناونع 7979

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

5941056 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهد تبون  یاه  اگتسد  ینابیتشپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000247 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هناهام ینابیتشپ  تمدخ  2760 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق و داهنشیپ  هئارا  هب  تبسن  تسویپ ،  دادرارق  سیونشیپ  تامدخ و  حرش  تامازلا  قیقد  هعلاطم  نمض  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  کناب  هدهع  هب  هدنرب  مالعا  ناگدننک و  تکرش  ینف  یسررب  .دنیامن  مادقا  هناماس  رد  مزال  تادنتسم  کرادم و  یرازگراب 

1416931194 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  نامتخاس  رفظم  ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61032999-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهد یهد تبون   تبون یاه   یاه اگتسد   اگتسد ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نکسم کناب  بعش  تیریدم   :: 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 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5941352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  هناماس  هکبش  یزادنا  هار  تسویپ و  لیاف  رادقم  حرش و  هب  تکوس و )...   ، کنارت ، هکبش لباک   ) تازیهجت دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مشق ناهگرد  هبعش 

1101004076000029 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   JUNIPER یتراجت مان   SRX-340 لدم یا  هنایار  یاه  هکبش  تظافح  تازیهجت  لاوریاف  الاک :  مان 
متسیس هناخ  هدننک  هضرع  عجرم   JUNIPER

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مشق ناهگرد  هبعش  یریوصت  تراظن  هناماس  هکبش  یزادنا  هار  تسویپ و  لیاف  رادقم  حرش و  هب  تکوس و )...   ، کنارت ، هکبش لباک   ) تازیهجت دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هباشم دک  ناریا  ،

دک ناتسا ،  بعش  تسرپرس  نکسم  کناب  ناریا -  همیب  یور  هب  ور  یکولب -  هارراهچ  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7913953111 یتسپ : 

32239623-076  ، 32234316-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32234083-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنایار5940289 هکبش  اتید  چیئوس  هداد -  زکرم  شتآ  راوید  سنسیال  هلاسکی  هحفص 21)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناوج5940387 ناراگنربخ  هاگشاب  تیاس  هحفص 21)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5940709 حرش  قبط  لیابوم  لانگیس  هدننک  هحفص 21)رارکت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتنرتنیا5941334 لاتروپ  هناماس  هعسوت  رورس و  یربهار  رازفا و  مرن  هحفص 21)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( یایا هنایار   هنایار یاه   یاه هکبش   هکبش تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت لاوریاف   لاوریاف وو   تکوس   تکوس  ، ، کنارت کنارت ،، هکبش هکبش لباک   لباک  ) ) تازیهجت تازیهجت 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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مالیا یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5939569 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یشیامن  دک  ناریا  تسویپ  لیاف  قبط  لاتیجید  ولبات  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004188000107 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

لمآ کینورتکلا  کیلرام  هدننک  هضرع  عجرم   JB1210R لدم  45x100 cm داعبا یتاغیلبت  دربراک  ناور  ولبات  رگشیامن  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931688567 یتسپ :  دک  مالیا ،  یرادناتسا  یقودص - دیهش  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337001-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33354592-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا یشیامن   یشیامن دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط لاتیجید   لاتیجید ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: 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 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

5940875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددع کی  دادعترتم  یتناس  داعبا 1/86*3/30  هب  ینوریب  یاضف   smd p10 یرهش نویزیولت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  تسویپ  هب  طیارش 

1101030092000796 زاین :  هرامش 
جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 

کریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CILAN یتراجت مان   20MMLEDP20 لدم  in 70 زیاس  LED یرهش نویزیولت  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف..دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هام  راهچ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشخرد 09916079893 یاقآ  سامت : هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

7591994759 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  سیدرپ  بنج  لیلجرتکد  نابایخ   - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33220165-074  ، 33223208-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ناریا .دشاب   .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هبهب   طیارش   طیارش .ددع   .ددع کیکی   دادعترتم   دادعترتم یتناس   یتناس   3/303/30 ** 1/861/86 داعبا   داعبا هبهب   ینوریب   ینوریب یاضف   یاضف   smd p10smd p10 یرهش   یرهش نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم هباشم   هباشم دکدک  

8383
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مب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5941039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  / دشاب هناماسرد  هدش  یراذگراب  تسیل  قباطم  / یرهش نویزیولت   P5SMD-OUTDOR لوژام یرهش  نویزیولت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا

1101090062000070 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  مب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نیون هزات  رون  هدننک  هضرع  عجرم   HUIDU یتراجت مان   32x16 cm زیاس  Outdoor P10 لدم یگنر  مامت   LED یرهش نویزیولت  هعطق  رگشیامن  لوژام  الاک :  مان 
انروس کیرتکلا 
ددع 1 دادعت : 

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

مب یرادرهش  رابنا  هب  لیوحت  زا  دعب  هجو  تخادرپ  دوش /  تبث  تسویپ  تسیل  قبط  لک  غلبم  تمیق  / تسیمازلا هناماسرد  روتکاف  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رابنا دات  زادعب  هام  نامز 2 تدمرد 

7661771966 یتسپ :  دک  مب ،  یرادرهش   - یرادا تیاس  ییاجر  دیهش  راولب  - مب مب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44345211-034  ، 44345214-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44345212-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرهش یرهش نویزیولت   نویزیولت   P5SMD-OUTDORP5SMD-OUTDOR لوژام لوژام یرهش   یرهش نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 8484
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رهش لین  یرادرهش   :: 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

5940435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع 4850)30*30 لودجو ددع ) 3850) ویناک دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091291000010 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  رهش  لین  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
قرش نتب  نایواک  هدننک  هضرع  عجرم   cm 20 عافترا  30x35 cm داعبا ینتب  ویناک  هتخاس  شیپ  لودج  الاک :  مان 

ددع 3850 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

نتب نایواک  هدنزاس  عجرم  قرش  نتب  نایواک  هدننک  هضرع  عجرم   cm 30 عافترا  30x30 cm داعبا ینتب  سنج   cm 15 تماخض اب  هتخاس  شیپ  لودج  الاک :  مان 
قرش

عبرم رتم  4850 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

ماج تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( ددع 4850)30*30 لودجو ددع ) 3850) ویناک دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9575138393 یتسپ :  دک  رهش ،  لین  یرادرهش  اضر -  ماما  راولب  رهش -  لین  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52573939-051  ، 52573171-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52574004-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ددع ددع 48504850 )) 3030 ** 3030 لودجو لودجو ددع ) ) ددع 38503850 )) ویناک ویناک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8585
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هاشنامرک تخت  یدضتعم 80 ینامرد  یشزومآزکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5940659 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ندلگدنب هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030228000234 زاین :  هرامش 

هاشنامرک تخت  یدضتعم 80 ینامرد  یشزومآزکرم  هدننک :  رازگرب 
ندلگ دنب  هار  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

دشاب زکرم  نیا  هطوبرم  سانشراک  دات  دروم  یموب  یاهتکرش  اب  تیولوا  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6718814474 یتسپ :  دک  یدضتعم ،  ناتسرامیب  یسودرف  نادیم  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37250525-083  ، 37259002-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37246346-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ندلگدنب ندلگدنب هار   هار ناونع : : ناونع 8686
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لیبدرا ناتسا  رد  لیباروش  یرگشدرگ  هعسوت  تیریدم   :: 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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5940696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزام ، قرب نایاش  رون ، کت  نیمولآ  ناهفصا  ، هشوت باهش  ، رونلگ دنربًافرص  ددع  دادعت 150 هب  تاو  ینابایخ 150 غارچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.کرادم دروآرب و  تسویپب  ، رون

1101092733000078 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  رد  لیباروش  یرگشدرگ  هعسوت  تیریدم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رونلگ هدنزاس  عجرم   W 150 ناوت  L هراتس حرط  ینابایخ   LED غارچ الاک :  مان 
هلعش 150 دادعت : 

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

دات الاک و  لیوحت  زا  دعب  یتخادرپ.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهعب  تاروسک  ریاس  همیب و  لمح و  هنیزه.تسا  هدش  هدافتسا  الاک  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپ  تیحالص  روتکاف و  شیپ.لیباروش  تیریدم  یمومع  یاهدمآرد  لحم  زا  یراکزور  یط 30 هدننک  تساوخرد  دحاو 

5613643344 یتسپ :  دک  لیباروش ،  یرگشدرگ  هقطنم  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33522821-045  ، 33511077-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33511077-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزام یزام ،، قرب قرب نایاش   نایاش رون ، ، رون کتکت   نیمولآ   نیمولآ ناهفصا   ناهفصا ،، هشوت هشوت باهش   باهش ،، رونلگ رونلگ دنربًافرص   دنربًافرص ددع   ددع 150150 دادعت   دادعت هبهب   تاو   تاو 150150 ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.کرادم .کرادم وو   دروآرب   دروآرب تسویپب   تسویپب ،، رون رون

8787
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رهش لامک  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5941079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض 681 لیاف  قبط  ینتب  لودج  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005722000094 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  رهش  لامک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتیگ هار  سیدنت  هدننک  هضرع  عجرم   60x50x15 cm زیاس یسرپ  ینتب  لودج  الاک :  مان 

ددع 900 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزور تروص 45  هب  تخادرپ  دنیآرف  هب  تبسن  رهش  لامک  یرادرهش  لحم  رد  الاک  لیوحت  زا  سپ  دشاب و  یم  یرابتعا  تروص  هب  قوف  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یریصن یاقآ  هطوبرم 09122615189  سانشراک  هرامش  .تسیمازلا  سامت  تاعالطا  یمسر و  روتکاف  شیپ  هئارا  .دش  دهاوخ  مادقا 

3199837491 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  راولب  رهشلامک  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34713366-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34705255-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هوانگ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5941151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  هوانگ  ردنب  رهش  حطس  تهج  تاقلعتم  اب  ینابایخ  هدننکادج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050041000071 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  هوانگ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B356 دک  500x210x160 mm زیاس ینلیتا  یلپ  سنج  ینابایخ  هدننکادج  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 600 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

هوانگ رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم.دوش رومهم  لیمکت و  لماک  مالعتسا.دشاب  یم  تخادرپ  شیپ  نودب  ههامود  تروصب  تخادرپ.دشاب  یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلعمالغ یگنهامه 09120398069  دوش  ماجنا  دیاب  هدنرب  هب  مالعا  زا  سپ  هتفه  کی  فرظ  لیوحت  دشاب .  کی  هجرد  قوف  سانجا  انمض   . دوش همیمض  تکرش 

هداز

7531863895 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  ینیمخ  ماما  هوانگردنب خ  هوانگ ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33123200-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33123200-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

681681 همیمض   همیمض لیاف   لیاف قبط   قبط ینتب   ینتب لودج   لودج تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 8888

تاقلعتم تاقلعتم اباب   ینابایخ   ینابایخ هدننکادج   هدننکادج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989
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یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5941157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجیلد - دنزاش - کارا یاه  ناتسرهش  رد  دوجوم  یزلف  یاهظافح  یزاس  نمیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000278000242 زاین :  هرامش 

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

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هدش  مالعا  خیرات  ات  مادقا و  اناوخو  بولطم  تیفیک  اب  تسویپ  دانسا  هیلک  ءاضماورهم  لیمکتو و  تفایرد  هب  تبسن  تسا  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ جرد  داتس  هناماس  رد  لک  تمیق  تسا  مزال  انمض  .ددرگ  داتس  هناماسرد 

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5941233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   ) ناتسا هزوح  یاه  روحم  یزاس  نمیا  تهج  یسیلپ  نز و  کمشچ  غارچ  عاونا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دوش هداد  تمیق  تسویپ 

1101000278000237 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ادن رون  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   NB لدم تباث  نز  کمشچ  غارچ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

ددرگ جرد  مالعتسا  یتسویپ  مرفاب  تقباطمو  تبث  هناماسرد  یداهنشیپ  تمیقدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبطدشاب  یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجیلد ناجیلد -- دنزاش دنزاش -- کارا کارا یاه   یاه ناتسرهش   ناتسرهش ردرد   دوجوم   دوجوم یزلف   یزلف یاهظافح   یاهظافح یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 9090

اهاه روحم   روحم یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج یسیلپ   یسیلپ وو   نزنز   کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5941250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف اب  بصن  تسویپ  حرش  قبط  تالآ  نهآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004511 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زیربت شبن  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم   mm 3 تماخض  m 12 لوط  40x40 mm یواسم یدالوف  یشبن  الاک :  مان 
هخاش 10 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   SHANDONG EFIELD PIPING SYSTEM CO. LTD هدنزاس عجرم   mmx3/4 in 20 زیاس جنرب  سنج  یشک  هلول  طبار  الاک :  مان 

یداب یحلاص  دومحم 
ددع 48 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
شرب کین  یناگرزاب  یتعنص و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   NB159 لدم هزیناولاگ  نهآ  سنج   OCDC کار الاک :  مان 

ددع 69 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

روشک نارادهار  ینواعت   m 1/5 ینهآ قرو  امگیز  لیر  دراگ  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 582 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
داحتا سراپ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   12x150 cm زیاس  IPN 12 نهآ ریت  لیر  دراگ  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 482 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

اناداپآ کراش  نیون   m 1/5 ینهآ قرو  امگیز  لیر  دراگ  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   mm 11 هرهم عافترا  شوگ  شش  هرهم  لکش   mm 16 چیپ رطق   mm 80 چیپ لوط  یکوخ  مد  چیپ  رس  لکش  هوزر  مین  چیپ  اب  هرهم  چیپ و  الاک :  مان 

دنوبآ هدننک 
تس 2500 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   HILTI یتراجت مان  ینف 369656  هرامش   MQW-3 لدم تازیهجت  یرادهگن  بصن و  هجرد  راد 90  هیواز  طبار  یشبن  الاک :  مان 

یودام هدننک 
ددع 14 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   HILTI یتراجت مان  ینف 369658  هرامش   MQW-4 لدم تازیهجت  یرادهگن  بصن و  هجرد  راد 90  هیواز  طبار  یشبن  الاک :  مان 

یودام هدننک 
ددع 48 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
عجرم هیکرت  هدنزاس  روشک   HILTI یتراجت مان  ینف 369663  هرامش   MQW-3/135 لدم تازیهجت  یرادهگن  بصن و  هجرد  راد 90  هیواز  طبار  یشبن  الاک :  مان 

یودام هدننک  هضرع 
ددع 2 دادعت : 

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

اباب هرهم   هرهم وو   چیپ   چیپ نهآ - - نهآ ریت   ریت لیر   لیر دراگ   دراگ هیاپ   هیاپ لیر -  -  لیر دراگ   دراگ هیاپ   هیاپ هزیناولاگ - - هزیناولاگ نهآ   نهآ سنج   سنج   OCDCOCDC  کار کار یشک -  -  یشک هلول   هلول طبار   طبار یدالوف -  -  یدالوف یشبن   یشبن ناونع : : ناونع
 - - راد راد هیواز   هیواز طبار   طبار یشبن   یشبن هوزر   - - هوزر مین   مین چیپ   چیپ

9292
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.دنیامن تسویپ  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسیابیم  ناگدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگ یمن  تروص  شرافس  هدنشورف  طسوت  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد 

.ددرگ تیاعر  تسویپ  لیاف  قبط  هصقانم  رد  روضح  طیارش  یاه  لمعلاروتسد 
j.dashti@pogc.ir لیمیا سامت 02183768259  نفلت 

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

83768259-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یبونج ناسارخ  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 23 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5939646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف رد  یمالعا  تاصخشم  قباطم  راک  یارجا  مالقا و  نیمات  زا  معا  نواعت  هعسوت  کناب  نایارس  هبعش  یقرب  هرکرک  برد  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101003777000007 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

مشق اکینرد  تراجت  اناس  هدننک  هضرع  عجرم  مشق  اکینرد  تراجت  اناس  هدنزاس  عجرم   1x1 m زیاس  STD-PS0.7 لدم یدالوف  سنج  کیتاموتا  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن قاصلا  یلاسرا  خساپ  هب  لیمکت و  ار  تسویپ  مالعتسا  گرب  امتح  مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9718693391 یتسپ :  دک  تفه ،  نارادساپ  شبن  دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32448061-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32448061-056 :: 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

هبعش هبعش یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن ناونع : : ناونع 9393
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یبونج ناسارخ  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 23 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5939654 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف رد  یمالعا  تاصخشم  قباطم  راک  یارجا  مالقا و  نیمات  زا  معا  نواعت  هعسوت  کناب  یئاجر  هجاب  یقرب  هرکرک  برد  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101003777000008 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

مشق اکینرد  تراجت  اناس  هدننک  هضرع  عجرم  مشق  اکینرد  تراجت  اناس  هدنزاس  عجرم   1x1 m زیاس  STD-PS0.7 لدم یدالوف  سنج  کیتاموتا  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن قاصلا  یلاسرا  خساپ  هب  لیمکت و  ار  تسویپ  مالعتسا  گرب  امتح  مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9718693391 یتسپ :  دک  تفه ،  نارادساپ  شبن  دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32448061-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32448061-056 :: 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

یبونج ناسارخ  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 23 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5939655 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمالعا تاصخشم  قباطم  راک  یارجا  مالقا و  نیمات  زا  معا  نواعت  هعسوت  کناب  دنجریب  یروهمج  هبعش  یقرب  هرکرک  برد  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  رد 

1101003777000011 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

مشق اکینرد  تراجت  اناس  هدننک  هضرع  عجرم  مشق  اکینرد  تراجت  اناس  هدنزاس  عجرم   1x1 m زیاس  STD-PS0.7 لدم یدالوف  سنج  کیتاموتا  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن قاصلا  یلاسرا  خساپ  هب  لیمکت و  ار  تسویپ  مالعتسا  گرب  امتح  مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9718693391 یتسپ :  دک  تفه ،  نارادساپ  شبن  دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32448061-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32448061-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن ناونع : : ناونع 9494

هبعش هبعش یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن ناونع : : ناونع 9595

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

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

زا 124 ھحفص 65 
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یبونج ناسارخ  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 23 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5939658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف رد  یمالعا  تاصخشم  قباطم  راک  یارجا  مالقا و  نیمات  زا  معا  نواعت  هعسوت  کناب  هیورشب  هبعش  یقرب  هرکرک  برد  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101003777000010 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

مشق اکینرد  تراجت  اناس  هدننک  هضرع  عجرم  مشق  اکینرد  تراجت  اناس  هدنزاس  عجرم   1x1 m زیاس  STD-PS0.7 لدم یدالوف  سنج  کیتاموتا  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن قاصلا  یلاسرا  خساپ  هب  لیمکت و  ار  تسویپ  مالعتسا  گرب  امتح  مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9718693391 یتسپ :  دک  تفه ،  نارادساپ  شبن  دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32448061-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32448061-056 :: 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

یبونج ناسارخ  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 23 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5939659 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف رد  یمالعا  تاصخشم  قباطم  راک  یارجا  مالقا و  نیمات  زا  معا  نواعت  هعسوت  کناب  هشیبرس  هبعش  یقرب  هرکرک  برد  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101003777000009 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

مشق اکینرد  تراجت  اناس  هدننک  هضرع  عجرم  مشق  اکینرد  تراجت  اناس  هدنزاس  عجرم   1x1 m زیاس  STD-PS0.7 لدم یدالوف  سنج  کیتاموتا  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن قاصلا  یلاسرا  خساپ  هب  لیمکت و  ار  تسویپ  مالعتسا  گرب  امتح  مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9718693391 یتسپ :  دک  تفه ،  نارادساپ  شبن  دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32448061-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32448061-056 :: 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

هبعش هبعش یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن ناونع : : ناونع 9696

هبعش هبعش یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن ناونع : : ناونع 9797

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

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

زا 124 ھحفص 66 
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یبونج ناسارخ  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 23 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5939662 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمالعا تاصخشم  قباطم  راک  یارجا  مالقا و  نیمات  زا  معا  نواعت  هعسوت  کناب  هوکریز  دابآ  یجاح  هبعش  یقرب  هرکرک  برد  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  رد 

1101003777000012 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

مشق اکینرد  تراجت  اناس  هدننک  هضرع  عجرم  مشق  اکینرد  تراجت  اناس  هدنزاس  عجرم   1x1 m زیاس  STD-PS0.7 لدم یدالوف  سنج  کیتاموتا  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن قاصلا  یلاسرا  خساپ  هب  لیمکت و  ار  تسویپ  مالعتسا  گرب  امتح  مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9718693391 یتسپ :  دک  تفه ،  نارادساپ  شبن  دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32448061-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32448061-056 :: 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

ناهفصا ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5939804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هشیش  ینایمو  یرانک  یا  هناورپ  یدورو  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001281000001 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس 1 یدورو  تهج  ینایمو  یرانک  یا  هشیش  یا  هناورپ  تیگ  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

شورفزا سپ  تامدخو  ربتعم  یتناراگ  هارمه  هب  ناگیار  بصنو  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158714181 یتسپ :  دک  ریدغ ،  یرادا  عمتجم  نمهب  نابایخ 22  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32646184-031  ، 32647300-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32646182-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبعش هبعش یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن ناونع : : ناونع 9898

یایا هشیش   هشیش ینایمو   ینایمو یرانک   یرانک یایا   هناورپ   هناورپ یدورو   یدورو تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 9999

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

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

زا 124 ھحفص 67 
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ناریا تالیش  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   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5940285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب یدالوف  برد  ددع  هس  بصن  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003054000130 زاین :  هرامش 

ناریا تالیش  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات  لیوحت و  زا  سپ  زور  هجو 60 تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
شور کین  یاقا  دیدزاب 09127380233  تهج  یگنههامه 

تسویپ رد  تاحیضوت 

1418636331 یتسپ :  دک  ش 236 ،  یبرغ - یمطاف  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66944444-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66941367-021 :: 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

یا هفرح  ینف و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5940307 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک یا  هفرح  ینف و  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  یرادا  نامتخاس  یدورو  برد  یارب  نانکراک  جورخو  دورو  لرتنک  تیگ  ثادحا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ تسیل  قبط 

1101010001000076 زاین :  هرامش 
یا هفرح  ینف و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

یتسویپ تسیل  قبط  روشک  یا  هفرح  ینف و  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  یرادا  نامتخاس  یدورو  برد  یارب  نانکراک  جورخو  دورو  لرتنک  تیگ  ثادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435761137 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،  یقرش  لیزرب  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42350244-021  ، 42350000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88771401-021 :: 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

یقرب یقرب یدالوف   یدالوف برد   برد ددع   ددع هسهس   بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 100100

یرادا یرادا نامتخاس   نامتخاس یدورو   یدورو برد   برد یارب   یارب نانکراک   نانکراک جورخو   جورخو دورو   دورو لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ ثادحا   ثادحا 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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نانمس ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5940429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تابعشزادیدزاب تهج  - نانمس ناتسا  هدننک  نیمات  اب  تیولوا   - هباشم دک  ناریا   - تسویپ تسیل  قبط  چناپ  لورو  یقرب  هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003309000051 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
مشق اکینرد  تراجت  اناس  هدننک  هضرع  عجرم  مشق  اکینرد  تراجت  اناس  هدنزاس  عجرم   1x1 m زیاس  STD-PS0.7 لدم یدالوف  سنج  کیتاموتا  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب یرادا  تاعاسرد  تابعشزادیدزاب  تهج  - نانمس ناتسا  هدننک  نیمات  اب  تیولوا   - هباشم دک  ناریا   - تسویپ تسیل  قبط  چناپ  لورو  یقرب  هرکرک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نامتخاس هریاد  02333324693 هرامش

3519617886 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  رویرهش  هدفه  کراپ  بنج  رویرهش  هدفه  راولب  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33328481-023  ، 33322245-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33328847-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تابعشزادیدزاب تابعشزادیدزاب تهج   تهج -- نانمس نانمس ناتسا   ناتسا هدننک   هدننک نیمات   نیمات اباب   تیولوا   تیولوا  - - هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا  - - تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط چناپ   چناپ لورو   لورو یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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درجورب هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: 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 20 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5941300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم ضرع 5  یدالوف  قرو  یا  هرکرک  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092762000007 زاین :  هرامش 

درجورب هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دیریگب 09163627043 سامت  هرامش  نیا  اب  رتشیب  تاحیضوت  تهج  - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
رتم  5 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هدنشورف  اب  بصن  لاسرا و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب 09163627043 سامت  هرامش  نیا  اب  رتشیب  تاحیضوت  تهج 

6916653174 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامزاس  یخرسلگ  نابایخ  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42624011-066  ، 42624010-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42611500-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رتم رتم   55 ضرع   ضرع یدالوف   یدالوف قرو   قرو یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیزراک ریق و  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5939430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  رد  لماک  تاصخشم  اب  تساوخرد  تسیل  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093416000016 زاین :  هرامش 
نیزراک ریق و  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MOBOTIX یتراجت مان   M12 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7476118139 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  یبونج -  ناوضر  نابایخ  ع - )  ) یلع ماما  راولب  ریق -  نیزراکوریق ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5452178-071  ، 54527249-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54524970-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش ینیمخ  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5939452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قبط  .....و  اه  نیبرود  یزاس و  هریخذ  یاهاگتسد  یرادهگن و  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093298000209 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهش  ینیمخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیدرگ تسویپ  یراذگ  تمیق  زا  دعب  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8413616183 یتسپ :  دک  رهش ،  ینیمخ  یزکرم  یرادرهش  سدق - نادیم  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33646101-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33646106-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 104104

اهاه نیبرود   نیبرود وو   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ یاهاگتسد   یاهاگتسد وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 105105

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5939473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

kDT- نیبرود ددع  هس  دیرخ  هب  تبسن  رظن  رد  رهش  حطس  یلرتنک  یتراظن  یاهنیبرود  شیازفا  تهج  هیردیح  تبرت  یرادرهش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  مادیپسا   SC20733

1101030148000113 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  هیردیح  تبرت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

طابترا سراپ  هدنزاس  عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  سراح  یتراجت  مان   IPZ-P6233W-I150S/C لدم ماد  دیپسا  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
رازفا

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

kDT-SC20733 نیبرود ددع  هس  دیرخ  هب  تبسن  رظن  رد  رهش  حطس  یلرتنک  یتراظن  یاهنیبرود  شیازفا  تهج  هیردیح  تبرت  یرادرهش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمدرم یاهکچ  قیرط  زا  هجو  تخادرپ  دیامن  مادقا  مادیپسا 

9579615487 یتسپ :  دک  یسودرف ،  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52239870-051  ، 52222082-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52230010-051 :: 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

kDT-kDT- نیبرود   نیبرود ددع   ددع هسهس   دیرخ   دیرخ هبهب   تبسن   تبسن رظن   رظن ردرد   رهش   رهش حطس   حطس یلرتنک   یلرتنک یتراظن   یتراظن یاهنیبرود   یاهنیبرود شیازفا   شیازفا تهج   تهج هیردیح   هیردیح تبرت   تبرت یرادرهش   یرادرهش ناونع : : ناونع
دیامن دیامن مادقا   مادقا مادیپسا   مادیپسا   SC20733SC20733
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ناهفصا یرهش  بالضاف  با و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5939474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ قبط   ) تاقلعتم هارمه  هب  کینآ  ریگدزد  هاگتسد   14 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001434000399 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یئاز دومحم  کلم  جنگ  هدننک  هضرع  عجرم   MAGICAR یتراجت مان   M939F لدم راد  لرتنک  ریگدزد  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیمکت تسویپ  لیاف  امازلا  / یلصا یتناراگ  اب   NEW لانیجروا و اهالاک  هیلک  / یلام دتس  تبث  یفیک و  لرتنک  دیئات  زا  سپ  هام  ود  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمتاح 09132247216 یاقآ  ماهبا  هنوگره  / ددرگ

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

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

36689586-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درمال یللملا  نیب  هاگدورف   :: 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   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5939601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یتسویپ یاهلیاف  تاصخشم  قبط   ) یریوصت تراظن  متسیس  زاین  دروم  تازیهجت  تامدخ و  الاک ، بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001591000020 زاین :  هرامش 

درمال یللملا  نیب  هاگدورف  هدننک :  رازگرب 
سراپ راگن  هشیدنا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL580G5 X7460 4P 16G AP SVR لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

درمال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعب  درمال  یادهش  هاگدورف  لحمرد  الاک  لیوحتو  ینوناق  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7434193131 یتسپ :  دک  درمال ،  یللملا  نیب  هاگدورف  یتایح ، رتکد  راولب  درمال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52720094-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52722595-071 :: 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 قبط   قبط  ) ) تاقلعتم تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   کینآ   کینآ ریگدزد   ریگدزد هاگتسد   هاگتسد   1414 ناونع : : ناونع 107107

(( یتسویپ یتسویپ یاهلیاف   یاهلیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط  ) ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت وو   تامدخ   تامدخ الاک ، ، الاک بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 108108
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دابآ مرخ  هاگدورف   :: 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   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5940170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ مرخ  یادهش  هاگدورف  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  تازیهجت و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001615000021 زاین :  هرامش 

دابا مرخ  هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ هارمهب  دادرارق  شیپ  لیاف.ددرگ SOW و  تیاعر  ٌامامت " یتسویپ " لیاف  رد  دراوم  هیلک.دشاب  یم  یمازلا "  " تاحیضوت رد  لیابوم  هرامش  جرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یماقم 09171101015 یاقآ  : یلیمکت تاعالطا.دندرگ  یرازگراب  هدش  اضما  رهم و  امتح  اهب ) زیلانآ  ) روتکاف

6814166114 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  یادهش  هاگدورف  کشمیدنا  هداج  رتمولیک 8  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33439903-066  ، 33439901-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33439902-066 :: 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

هاگدورف هاگدورف یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تازیهجت   تازیهجت هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 109109
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دنجریب ناتسرهش  اضر  ماما  ناتسرامیب  یکشزپ ، مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5940196 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 11 نژیوکیاه 1143  ماد  نیبرود  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 9 نژیوکیاه 2047  تلاب  نیبرود  -2

ددع دادعت 20  nuuo سنسیال -3
ددع دادعت 1  poe تروپ چوس 16 -4
1101091909000048 زاین :  هرامش 

دنجریب ناتسرهش  اضر ع   ماما  ناتسرامیب  یکشزپ   مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هداز خیش  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   PIR یتراجت مان   AMOWC لدم هتسبرادم  نیبرود  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ دیق  رظندروم  یالاک  دنرب  ددرگ و  تسویپ  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  - ناتسرامیب برد  الاک  لیوحت  هباشم - دکناریا 

ددرگ لاسرا  تسویپب  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  نتشاد  تروصرد  ددرگ  جرد  صلاخ  غلبم   - ههام لقادح 6  تخادرپ 

9714815395 یتسپ :  دک  اضر ،  ماما  ناتسرامیب   - یناقلاط نابایخ   - دنجریب دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31624041-056  ، 31624039-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32233680-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یکینورتکلا   یکینورتکلا مشچ   مشچ ناونع : : ناونع 1101 10
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ناجنز ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5940321 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  یزادنا  هارو  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مراط ناتسرهش 

1201004011000040 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتساوخرد تسیل  قبط  - 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تادیلوت زا  اهالاک  یمامت  دشابیم  مرتحم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  دشابیم  یزادنا  هارو  بصن  زا  سپ  دقن  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب ( یناریا ) یلخاد

4516943374 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  تلم -  کراپ  یوربور  وجرنه -  نابایخ  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33016261-024  ، 33772401-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33772075-024 :: 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

تشادهب هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5940426 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004452000008 زاین :  هرامش 

تشادهب هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
هداز میهاربا  قیرف  هدننک  هضرع  عجرم   WEB لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 60 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09902922248 امش تالاوس  هب  ییوگخساپ  تهج  سامت  نفلت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5618953141 یتسپ :  دک  تشادهب ،  هدکشناد  - رون مایپ  هاگشناد  یوربور  - هاگشناد نابایخ  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33442816-045  ، 33512001-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33512004-045 :: 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

مراط مراط ناتسرهش   ناتسرهش هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ناونع : : ناونع 11 11 1 1

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکشزپ یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5940704 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  هتسبرادم  نیبرود  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090536000004 زاین :  هرامش 

یکشزپ یاه  تیروف  ثداوح و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
لامج داشون  دیجم  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   PH650 لدم هتسبرادم  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  دادرارق  دقع  تهج  دراوم  رگید  تنینما و  تیحالص  اتفا و  یهاوگ  هئارا  تسویپ .  لیاف  حرش  هب  هتسبرادم  نیبرود  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09171677876 هرامش  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  دشاب  ینف  سانشراک  دیات  هب  لصا و  دیاب  مزاول 

 : یتسپ دک  ثداوح ،  تیریدم  زکرم  یدمحم -  دیهش  ناتسرامیب  یبرغ  علض  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7919915635

33352067-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33344957-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 113113

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

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

زا 124 ھحفص 77 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7eva2pqxu6qlx?user=37505&ntc=5940704
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5940704?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناجیمک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون 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

5940826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  تاحیضوت  رهش  حطس  یریوصت  شیاپ  یاه  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005141000027 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  ناجیمک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا لامک  هدننک  هضرع  عجرم  ایکون  یتراجت  مان   E72 لدم لسکیپاگم  نیبرود 5  ثوتولب و  یراد GPS و  هارمه  نفلت  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ناجیمک رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 
IEEE 802.3AF

PORT NO POE
 MANAGABLE

 POWER OUTPUT
یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ..و 

تسویپ هب  تاحیضوت  رهش  حطس  یریوصت  شیاپ  یاه  نیبرود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3851775341 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نادیم  ناجیمک -  ناجیمک ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5455522-0863  ، 35452274-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35452944-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

..و ..و   IEEE 802 .3AF -  PORT NO POE -  MANAGABLE -  POWER OUTPUTIEEE 802 .3AF -  PORT NO POE -  MANAGABLE -  POWER OUTPUT ناونع : : ناونع 1141 14
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تشادهب هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5940867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004452000009 زاین :  هرامش 

تشادهب هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
هداز میهاربا  قیرف  هدننک  هضرع  عجرم   WEB لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 60 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تالاوس 09902922248 هب  ییوگخساپ  تهج  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5618953141 یتسپ :  دک  تشادهب ،  هدکشناد  - رون مایپ  هاگشناد  یوربور  - هاگشناد نابایخ  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33442816-045  ، 33512001-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33512004-045 :: 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

نایدور یرادرهش   :: 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 23 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5941126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیلک اضما  رهم و  لیمکت و  هب  تبسن  یتسویپ  کرادم  دانسا و  هعلاطم  نمض  ) دنمشوه یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دیئامن مادقا  هناماس  رد  اهنآ  یراذگراب  اه و  مرف 

1101092951000005 زاین :  هرامش 
نایدور یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
یرس 1 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیمکت هب  تبسن  یتسویپ  کرادم  دانسا و  هعلاطم  نمض   ) ینف تاصخشم  ربارب  رهش  حطس  رد  دنمشوه  یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( دیئامن مادقا  هناماس  رد  اهنآ  یراذگراب  اه و  مرف  هیلک  اضما  رهم و  و 

3655119796 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  ماما -  نابایخ  نایدور -  رهش  دورهاش -  نانمس -  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32513002-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32513003-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 115115

هیلک هیلک اضما   اضما وو   رهم   رهم وو   لیمکت   لیمکت هبهب   تبسن   تبسن یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم وو   دانسا   دانسا هعلاطم   هعلاطم نمض   نمض )) دنمشوه دنمشوه یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( دیئامن دیئامن مادقا   مادقا هناماس   هناماس ردرد   اهنآ   اهنآ یراذگراب   یراذگراب وو   اهاه   مرف   مرف

1 161 16
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نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5941148 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شورف زوجم  روتکاف و  شیپ  هئارا  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  سراح  هتسبرادم  نیبرود  لک  هرادا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا ناماس  رد  تسویپ 

1101003143000893 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رازفا طابترا  سراپ  هدنزاس  عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  سراح  یتراجت  مان   IPC-E2A5W-I40S لدم زیاروتوم  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 80 دادعت : 

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

ناماس رد  تسویپ  شورف  زوجم  روتکاف و  شیپ  هئارا  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  سراح  هتسبرادم  نیبرود  لک  هرادا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا

1983846176 یتسپ :  دک  نارهت ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22121717-021  ، 22124905-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22124905-021 :: 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

شورف شورف زوجم   زوجم وو   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع ربرب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش هبهب   سراح   سراح هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود لکلک   هرادا   هرادا ناونع : : ناونع
یمازلا یمازلا ناماس   ناماس ردرد   تسویپ   تسویپ

117117

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

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

زا 124 ھحفص 80 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yj96k6rpfkv3a?user=37505&ntc=5941148
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5941148?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5941329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسپ کینورتکلا  تظافح  هناماس  شورف  زا  سپ  تامدخ  هلاس و  نیمضت 2  شزومآ ، یزادناهار ، بصن و  لقنولمح ، دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ لیاف  حرش  قباطم  نیواز  تلوولیک  132

1101001123000417 زاین :  هرامش 
ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ءاضما رهم و  لیمکت و  زا  سپ  تسویپ  یاه  لیاف  .دشابیم  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قباطم  زاین  دروم  یاه  الاک  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  داتس  هناماس  رد  اددجم 

دک ناسارخ ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  تسار -  تمس  زیدناش -  هبقرط  یهار  ود  زا  لبق  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9189141815 یتسپ : 

36103623-051  ، 36103000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36103099-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  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 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

5941362 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشرهم افبآ  کینورتکلا  تظافح  هناماس  بصن  تامدخ  نیمضت  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  لمح ، تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005186000173 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3158846869 یتسپ :  دک  اروش ،  رذگریز  یادتبا  نارمچ -  دیهش  راولب  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32117145-026  ، 32117000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32117146-026 :: 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

تلوولیک تلوولیک 132132 تسپ   تسپ کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس شزومآ   شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لقن ، ، لقن وو   لمح   لمح دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 118118

افبآ افبآ کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس بصن   بصن تامدخ   تامدخ نیمضت   نیمضت وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ، ، لمح تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1191 19
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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 دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5940546fm200 زاگ اب  قیرح  مالعا  ءافطا و  متسیس  بصن  هحفص 10)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رابنا5941356 تارباخم  نامتخاس  رورس و  قاتا  تسارح ،  گنیروتینام  قاتا  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا 
تفن

هحفص 35) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رهشدالوف یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا پاچ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناهفصا رصع   :: عبنم یراداعبنم تقو  رخا  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5941425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابهپ اب  یرتمارگوتف  شور  هب  رهشدالوف  رهش  میرح  هدودحم و  هیاپ  هشقن  هیهت  یرادرب و  هشقن  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  19/900/000/000 دروارب غلبم 

لایر نیمضت 995/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رهشدالوف یرادرهش  یا  هنماخ  هلا  تیآ  راولب  یادتبا  رهشدالوف ،  :: سردآ سردآ

03152622001-03152623013 :: 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

رهش5941425 میرح  هدودحم و  هیاپ  هشقن  هیهت  یرادرب و  هشقن  تایلمع  هحفص 82)یارجا  دابهپ  ( دابهپ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رهش رهش میرح   میرح وو   هدودحم   هدودحم هیاپ   هیاپ هشقن   هشقن هیهت   هیهت وو   یرادرب   یرادرب هشقن   هشقن تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 120120
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(( 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

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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5940944 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  راک  حرش  ) رسنارهت هاگشاب  رد  عوجر  بابرا  ددرت  یارب  نکاما  تهج  امنهار  برد و  رس  یاهولبات  بصن  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دوش هعلاطم  امتح 

1101092921000842 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
ددع 330 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نابایخ یاهتنا  رسنارهت  راک  لحم  ، تسا یمازلا  دیدزاب  ، یمالغ یگنهامه.دیامن 09192694599  هئارا  باسح  اصافم  هگرب  دیاب  امتح  هصقانم  هدنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفن هاگشاب  مهن 

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

84183244-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: 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

نیرباع5939850 ددرت  لحم  یشک  طخ  یئزج و  ود  درس و  گنر  یارجا  دیرخ و  یروحم  یشک  طخ 
هاگتعرس بصن  دیرخ و  - رهش حطس  یاه  ریگ  تعرس  هدایپ و 

هحفص 16) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ددرت5940804 هناماس  هحفص 21)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگشاب5940944 رد  عوجر  بابرا  ددرت  یارب  نکاما  تهج  امنهار  برد و  رس  یاهولبات  بصن  تخاس و 
( دوش هعلاطم  امتح  تسویپ  لیاف  رد  راک  حرش  ) رسنارهت

هحفص 20) ددرت  ( ددرت

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   راک   راک حرش   حرش )) رسنارهت رسنارهت هاگشاب   هاگشاب ردرد   عوجر   عوجر بابرا   بابرا ددرت   ددرت یارب   یارب نکاما   نکاما تهج   تهج امنهار   امنهار وو   برد   برد رسرس   یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع
(( دوش دوش هعلاطم   هعلاطم امتح   امتح

12 112 1
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " 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

یفرصم5939813 بآ  عوبطم و  هیوهت  یشیامرگ ، یشیامرس ، یاهمتسیس  یرادهگن  ریمعت و  یربهار ،
قیرح یافطا  متسیس  زاگ و  هکبش  اهنامتخاس ،

هحفص 10) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5940546fm200 زاگ اب  قیرح  مالعا  ءافطا و  متسیس  بصن  هحفص 10)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رابنا5941356 تارباخم  نامتخاس  رورس و  قاتا  تسارح ،  گنیروتینام  قاتا  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا 
تفن

هحفص 35) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسپ5941329 کینورتکلا  تظافح  هناماس  شزومآ  یزادنا ، هار  بصن و  لقن ، لمح و  دیرخ ، 
تلوولیک 132

هحفص 70) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تظافح5941362 هناماس  بصن  تامدخ  نیمضت  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن و  لمح ، تایلمع  یارجا 
افبآ کینورتکلا 

هحفص 70) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " 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

5939474( تسویپ قبط   ) تاقلعتم هارمه  هب  کینآ  ریگدزد  هاگتسد  هحفص 70)14  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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هیردیح تبرت  یرادرهش   :: 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

5939488 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ مدقا  تسویپ  تادنتسم  ربارب  یرتم  نیبرود 12  هیاپ  ددع  هس  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  هیردیح  تبرت  یرادرهش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمدرم یاهکچ  قیرط  زا  هجو  تخادرپ 
1101030148000111 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  هیردیح  تبرت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناشفا رون  ارف  هدننک  هضرع  عجرم   FNA12 لدم  m 12 عافترا یهجو  دنچ  لکد  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قیرط زا  هجو  تخادرپ  ددرگ  مدقا  تسویپ  تادنتسم  ربارب  یرتم  نیبرود 12  هیاپ  ددع  هس  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  هیردیح  تبرت  یرادرهش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمدرم یاهکچ 

9579615487 یتسپ :  دک  یسودرف ،  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52239870-051  ، 52222082-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52230010-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا یللملا  نیب  هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5939652 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EOS6D mark ll EF24/105mm لدم ننک  یساکع  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001177000072 زاین :  هرامش 

هیمورا یللملا  نیب  هاگدورف  هدننک :  رازگرب 
کالفا هشیپ  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   EOS6D لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحم ات  لمح  هنیزه  دامن -  یراددوخ  هباشم  یالاک  هب  داهنشیپ  هئارا  زا  دامن -  هعجارم  همیمض  لیاف  هب  یلیمکت  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  هیمورا  هاگدورف 

5737155111 یتسپ :  دک  هیمورا ،  یللملا  نیب  هاگدورف  ساملس  هداج  رتمولیک 8 هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32778023-044  ، 32775019-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32770029-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( یهجو یهجو دنچ   دنچ لکد   لکد هیاپ   هیاپ یرتم (  (  یرتم   1212 نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ ددع   ددع هسهس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 122122

ننک ننک یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 123123
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " 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

هتسب5939430 رادم  هحفص 70)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اه5939452 نیبرود  یزاس و  هریخذ  یاهاگتسد  یرادهگن و  هحفص 70)سیورس و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تبسن5939473 رظن  رد  رهش  حطس  یلرتنک  یتراظن  یاهنیبرود  شیازفا  تهج  هیردیح  تبرت  یرادرهش 
دیامن مادقا  مادیپسا   kDT-SC20733 نیبرود ددع  هس  دیرخ  هب 

هحفص 70) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5939488 ( یهجو دنچ  لکد  هیاپ  یرتم (  نیبرود 12  هیاپ  ددع  هس  هحفص 21)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

ننک5939652 یساکع  هحفص 21)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

یریوصت5940052 شیاپ  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هژورپ  هحفص 16)یراذگاو  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هتسبرادم5940196 نیبرود  یکینورتکلا  هحفص 70)مشچ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

مراط5940321 ناتسرهش  هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هارو  هحفص 70)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ5940426 تسیل  قبط  هتسبرادم  هحفص 70)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5940704 لیاف  حرش  هب  هتسبرادم  نیبرود  بصن  هحفص 70)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

..و5940826  IEEE 802.3AF - PORT NO POE - MANAGABLE - POWER OUTPUT(70 هحفص هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ5940867 تسیل  قبط  هتسبرادم  هحفص 70)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هدنشورف5941148 هدهع  رب  لمح  هنیزه  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  سراح  هتسبرادم  نیبرود  لک  هرادا 
یمازلا ناماس  رد  تسویپ  شورف  زوجم  روتکاف و  شیپ  هئارا 

هحفص 70) 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 124 ھحفص 86 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 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

5939590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم دیئات  دروم  ناریدام  ههام  یتناراگ 18   - DW 322 لدم  OPTOMA روتکژرپ اتید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا 

1101005865000171 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   OPTOMA هدنزاس عجرم   DS316 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یرادباسح  دانسا  لیمکت  یزکرم و  رابنا  هب  الاک  لیوحت  زا  سپ  زور  تخادرپ 45   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  رابنا  ات  لیوحت  لمح و  هنیزه 

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

روتکژرپ اتید   :: 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

.دشابیم5939590 دیئات  دروم  ناریدام  ههام  یتناراگ 18   - DW 322 لدم  OPTOMA روتکژرپ اتید 
.دشابیم هباشم  دک  ناریا 

هحفص 87) روتکژرپ  ( روتکژرپ اتید   اتید

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

.دشابیم .دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا .دشابیم   .دشابیم دیئات   دیئات دروم   دروم ناریدام   ناریدام ههام   ههام   1818 یتناراگ   یتناراگ  -  - DW 322DW 322 لدم   لدم   OPTOMAOPTOMA  روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید ناونع : : ناونع 124124

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

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

زا 124 ھحفص 87 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نادمه ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: 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 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

5940080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادمه ناتسا  یزاس  هریخذ  زکارم  یبنج  یاهنامتخاس  اهارسرومام و  یزاسهب  یزاسزاب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001181000022 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نادمه ،  ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  نایچشرف -  ناتسرامیب  یور  هبور  یقشع -  هدازریم  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6516643181

38282081-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38260822-081 :: 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

اه5939452 نیبرود  یزاس و  هریخذ  یاهاگتسد  یرادهگن و  هحفص 70)سیورس و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تنرتنیا5939685 هکبش  رد  یتینما  هحفص 38)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5939954(nas storage  ) یزاس هریخذ  هحفص 38)هاگتسد  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

نادمه5940080 ناتسا  یزاس  هریخذ  زکارم  یبنج  یاهنامتخاس  اهارسرومام و  یزاسهب  هحفص 87)یزاسزاب و  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ندلگدنب5940659 هحفص 57)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تاقلعتم5941151 اب  ینابایخ  هدننکادج  هحفص 57)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

نادمه نادمه ناتسا   ناتسا یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ زکارم   زکارم یبنج   یبنج یاهنامتخاس   یاهنامتخاس وو   اهارسرومام   اهارسرومام یزاسهب   یزاسهب وو   یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 125125

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 " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دورود سگرن  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 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

5941110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

متسیس هب  لاصتا   - یترارح ردروکرو  ECG12LEAD لباک  - یلارت هیاپو   ECG دیل اب 12  رتماراپ  لوف  یتایح  مئالع  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
-wifi هکبش.سکپ و

1101050282000088 زاین :  هرامش 
دورود سگرن  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   Alborz B9 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
دورود رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - دشابیم هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  دشاب -  لاسگرزب  دازون و  بورپ  یاراد  روتینام  دشاب -  دم  یآ  رد  تبث  تکرش  دشاب - یناریا  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگراب  هناماس  رد  هاگتسد  ینف  تاصخشم 

6881874579 یتسپ :  دک  سگرن ،  ناتسرامیب  سردم -  دیهش  راولب  ناگدازآ -  نادیم  دورود -  ناتسرل -  دورود ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43231447-066  ، 43238882-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43230035-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ردروکر  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ردروکرو5941110 ECG12LEAD لباک  - یلارت هیاپو   ECG دیل اب 12  رتماراپ  لوف  یتایح  مئالع  روتینام 
-wifi هکبش.سکپ و متسیس  هب  لاصتا   - یترارح

هحفص 89) ردروکر  ( ردروکر

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

متسیس متسیس هبهب   لاصتا   لاصتا  - - یترارح یترارح ردروکرو   ردروکرو ECG12LEADECG12LEAD  لباک لباک  - - یلارت یلارت هیاپو   هیاپو   ECGECG دیل   دیل   1212 اباب   رتماراپ   رتماراپ لوف   لوف یتایح   یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
-- w ifiw ifi وو   هکبش.سکپ   هکبش.سکپ

126126

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 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

5939921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییالط حرط  ینف  ینابیتشپ  نالپ  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رورس هاگتسد  یرادهگن 3  -2

1101093733000296 زاین :  هرامش 
روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

ینف دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ  رف 22166414  نیتم  دیرخ : سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تامدخ / یتناراگ

.دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

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

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

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   همانزورهرامش رد  مود  تبون  یهگآ  جرد  خیرات  زا  سپ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راکتبا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5940018 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب تیریدم  هدودحم  رد  عقاو  میدق  هاگدورف  یلامش و  دنبیان  ناگدازآ ، رورس  رادهگندوخ  لباک  هب  یسم  میس  ضیوعت  یاهحرط  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتمولیک  لوط 26  هب  ییاوه  فیعض  راشف   ) یرابتعا 500 زج  : تایلمع مجح  لماش  کی )  زاف   ) سابعردنب راهچ  هیحان 

راهچ هیحان  قرب  تیریدم  هدودحم  رد  عقاو  اهیناتسهاچ  یراتکه ،   146 اهلگ ،  شیاین ، یوک  رادهگندوخ  لباک  هب  یسم  میس  ضیوعت  یاهحرط  تایلمع  یراذگاو 
رتمولیک لوط 32  هب  ییاوه ) فیعض  راشف   ) یرابتعا 500 زج  : تایلمع مجح  لماش  ود ) زاف   ) سابعردنب

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناگزمره قرب  یورین  عیزوت  تکرش  میدق ) هاگورین   ) نوتیز ینوکسم  کرهش  بنج  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  رازگ  هصقانم  هاگتسد  سردآ   :: سردآ سردآ
اهرابنا تاکرادت و  روما  رتفد  ناگزمره -  قرب  عیزوت  تکرش  : تاکاپ ییاشگزاب  لحم 

07631201522 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

07631201402 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد یرادهگن  33   یرادهگن -- 22 ییالط   ییالط حرط   حرط ینف   ینف ینابیتشپ   ینابیتشپ نالپ   نالپ -- 11 ناونع : : ناونع 127127

رادهگندوخ رادهگندوخ لباک   لباک هبهب   یسم   یسم میس   میس ضیوعت   ضیوعت یاهحرط   یاهحرط تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 128128

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  نامتخاس  یسدنهم  ماظن  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

kermanceo.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5940247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یپ چا  تنومکر  رورس  هاگتسد  کی  دیرخ 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 150/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نامتخاس یسدنهم  ماظن  نامزاس  مولعلا  رحبنابایخ  رنهاب  کرهش  نامرک   :: سردآ سردآ

31244600 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32456744 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راهباچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5940367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ راک  حرشو  دروارب  ساسارب  راهباچ  تفن  رابنا  رورس  قاتا  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092638000158 زاین :  هرامش 

راهباچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ راک  حرشو  دروارب  ساسارب  راهباچ  تفن  رابنا  رورس  قاتا  تخاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9971617614 یتسپ :  دک  راهباچ ،  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش  - دایصراولب - راهباچ راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35339984-054  ، 35339986-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35339771-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 129129

تفن تفن رابنا   رابنا رورس   رورس قاتا   قاتا تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 130130

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا یا  هقطنم  قرب  نکسم  ینواعت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5940491 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Hpe DL380 Gen10 رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001188000212 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   ML110 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رب ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  هعلاطم و  تقد  هب  ار  کرادم  لیاف  رد  ینف  تاصخشم  تسیاب  یم  هدنهد  داهنشیپ  دشاب - یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن لاسرا  یرازگراب و  ءاضما  رهم و  زا  سپ  ار  کرادم  هیلک  هدومن و  هئارا  نآ  ساسا 

8173751387 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  الاب ، غابراهچ  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36256968-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36269949-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

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

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

5941024 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Hpe DL380 Gen10Hpe DL380 Gen10 رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 131131

کوب کوب کمکم   هنایار   هنایار -- هنایار هنایار هکبش   هکبش هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم -- هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 132132

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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Macbook Air M2 M2/8G/512Gssd هکبش چیوس  - 48FPDL WS-C2960X تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
C9300-NM-8X -PWR-C1-715WAC-P-48

1101003051000051 زاین :  هرامش 
ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 9300 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   PWR-7200-ACE لدم  W 280 ناوت رورس  دربراک  هنایار  هکبش  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

نایکیشکرس تخد  نیمیس  هدننک  هضرع  عجرم   APPLE یتراجت مان   AIR MC968 لدم کوب  کم  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
یرطاف اضر  دیمح  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم   TTL 48 2960 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب اه  رازفا  مرن  اب  یناسرزورب  تیلباق  تخاس 2022 و  لاس  پملپ  ون و  لصا  دیاب  تساوخرد  دروم  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1631713761 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  - یدنق دیهش  نابایخ  یوربور  - نادنخ دیس  لپ  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89662528-021  ، 89662526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88466656-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

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

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

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

5941170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامن تمیق  مالعا  تسویپ  لیاف  تاصخشم  اب   REDHAT سنسیال

1101004813000288 زاین :  هرامش 
هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 

سراپ هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HPDL380G7 SFF CTO INCLUDED SENSAGE AND REDHAT SOFTWARE لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
میمصت

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هجوت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  هدننک  نیمات  تکرش  هدهع  رب  لیوحت  نامز  زا  لاسکی  تدم  هب  لقادح  درادناتسا  فرع  قفو  هعوضوم  یاه  سنسیال  یتناراگ   – 1

دشاب  یم  زکرم  نیا  ناسانشراک  دات  سنسیال و  لیوحت  زا  سپ  یراک  تخادرپ 30  هوحن   – 2
.دشاب ون  لانیجروا و  دیاب  اه  سنسیال   – 3

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

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

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رورس   رورس - -   REDHATREDHAT سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 133133
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ناردنزام - دابآدومحم تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5941193 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب   HPE DL380 GEN 10 لدم هنایار  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093993000489 زاین :  هرامش 

ناردنزام دابآدومحم  تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
تراپ سسرآ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   HPE DL380 GEN 10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

نرق زادرپ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
دابآ دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زور  ات 50  دودح 45  هجو  یلام  زیراو  تخادرپ و 

( دشاب یم  عمتجم  یزکرم  رابنا  برد  سنج  لیوحت   .) دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  ....و  سکابیت  تسپ و  یربراب و  هنیزه 
ناسانشراک  دات  مدع  تروص  رد  سنج  تدوع 

ددرگ تسویپ  روتکاف 

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

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

44737524-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها بالضاف  بآ و  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   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5941273 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب     HPE DL380 GEN 10HPE DL380 GEN 10 لدم   لدم هنایار   هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 134134

رورس رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 135135
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64G یرومم شلف  -SSD240GB دراه - تیابارت 4و8 لانرتسکادراه -SAS900GB-10K رورسدراه تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تسویپ  هبالاک  تاصخشمودیرخ  تساوخرد.تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا 

1101001331000336 زاین :  هرامش 
زاوها بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یدومحم هیناه  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KINGSTONE یتراجت مان   GB 64 تیفرظ یرومم  شلف  الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
گربدنت یتراجت  مان   Viking FS 800U NAS لدم  TB 8 تیفرظ  windows storage server 2003 R2x32 لماع متسیس  لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   ADATA TECHNOLOGY Co.LTD هدنزاس عجرم   ADATA یتراجت مان   SSD لدم  GB 240 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
رهشمرخ تراجت  لالب  یناگرزاب  یدیلوت 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

نایار زبس  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  یروهمج  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   GB 900 تیفرظ  10k SAS رورس کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   HDD WD Blue buffer لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

اتار تراجت  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تبث زا  لبق  افطل.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  رابنا  ات  لمح  هنیزهودشابیم  زاوها  افبآ  رابنا  الاک ، لیوحت  لحم  .دشابیم  یدقن  ریغ  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09361443045  هب  یردفص  سدنهم  یاقآ  اب  لماک  تاصخشم  تفایرد  یگنهامه و  تهج  هناماس  رد 

6163653118 یتسپ :  دک  دادرخ ،  شبن  - یبرغ جنپ  نابایخ  - سراپنایک - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34457036-061  ، 34441721-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34441721-061 :: 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

تاصخشم5939601 قبط   ) یریوصت تراظن  متسیس  زاین  دروم  تازیهجت  تامدخ و  الاک ، بصن  دیرخ و 
( یتسویپ یاهلیاف 

هحفص 70) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رورس5939921 هاگتسد  یرادهگن 3  ییالط 2- حرط  ینف  ینابیتشپ  نالپ  هحفص 89)1- رورس  ( رورس

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

رادهگندوخ5940018 لباک  هب  یسم  میس  ضیوعت  یاهحرط  تایلمع  هحفص 89)یراذگاو  رورس  ( رورس

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

رورس5940247 هحفص 89)دیرخ  رورس  ( رورس

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

تفن5940367 رابنا  رورس  قاتا  هحفص 89)تخاس  رورس  ( رورس

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

5940491Hpe DL380 Gen10 رورس هحفص 89)دیرخ  رورس  ( رورس
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5940546fm200 زاگ اب  قیرح  مالعا  ءافطا و  متسیس  بصن  هحفص 10)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

کوب5941024 کم  هنایار  - هنایار هکبش  هیذغت  عبنم  - هنایار هکبش  اتید  هحفص 89)چیئوس  رورس  ( رورس

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

هنایار5941170 رورس  -  REDHAT هحفص 89)سنسیال رورس  ( رورس

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

تسویپ5941193 تاصخشم  اب   HPE DL380 GEN 10 لدم هنایار  هحفص 89)رورس  رورس  ( رورس

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

رورس5941273 هحفص 89)دراه  رورس  ( رورس

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

یتنرتنیا5941334 لاتروپ  هناماس  هعسوت  رورس و  یربهار  رازفا و  مرن  هحفص 21)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رابنا5941356 تارباخم  نامتخاس  رورس و  قاتا  تسارح ،  گنیروتینام  قاتا  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا 
تفن

هحفص 35) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  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 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

5939637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ قبط  لرتنک (  تومیر  کیتسالپ - نف  یفقس - روسنس  ناشفا -  سم  لباک  یباتهم - یباتفآ و   FPL تاو پمال 36  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001578000274 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
بسن یرایتخب  سابع  هدننک  هضرع  عجرم  باهش  سراپ  هدنزاس  عجرم   fpl لدم  W 36 ناوت یملق  فرصم  مک  پمال  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یلعتسم یاقآ  سانشراک  ( اب  شرافس  عون  زا  قیقد  عالطا  تهج 

09155105942  : سامت هرامش 
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  لمح و  هنیزه 

تامدخ الاک و  دات  لیوحت و  زا  دعب  زور   25 زور ،  کچ  هیوست 

9165968844 یتسپ :  دک  دهشم ،  داژن  یمشاه  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33400051-051  ، 33400049-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33400094-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لرتنک لرتنک تومیر   تومیر کیتسالپ - - کیتسالپ نفنف   یفقس - - یفقس روسنس   روسنس ناشفا -  -  ناشفا سمسم   لباک   لباک یباتهم - - یباتهم وو   یباتفآ   یباتفآ   FPLFPL تاو   تاو   3636 پمال   پمال ناونع : : ناونع 136136
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ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5939907 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم یناریا  یالاک  اب  تیولوا.تسویپ  یاضاقت  حرش  قبط  یناشن  شتآ  بآ  رالیپرتاک  پمپ  لزید  رود  لرتنک  تراک  روسنس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب

1101093631003930 زاین :  هرامش 
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ینیسح ربکا  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   NOROTEC یتراجت مان   W.P.B 3000 لدم یناشن  شتآ  بآ  پمپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  یناریا  یالاک  اب  تیولوا.تسویپ  یاضاقت  حرش  قبط  یناشن  شتآ  بآ  رالیپرتاک  پمپ  لزید  رود  لرتنک  تراک  روسنس و   :: 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

33558633-077  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   یناریا   یناریا یالاک   یالاک اباب   تیولوا.تسویپ   تیولوا.تسویپ یاضاقت   یاضاقت حرش   حرش قبط   قبط یناشن   یناشن شتآ   شتآ بآبآ   رالیپرتاک   رالیپرتاک پمپ   پمپ لزید   لزید رود   رود لرتنک   لرتنک تراک   تراک وو   روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 137137

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5939930 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیناکم لیب  نیگنس  کبس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  هیارک 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  - الاک لیوحت  زا  سپ  زور  هیوست 60 
1101001609002893 زاین :  هرامش 

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   VOLVO هدنزاس عجرم  یکیناکم 290  لیب  یکیناکم 240 و  لیب  روتوم  تخوس  حطس  روسنس  الاک :  مان 

تعنص
ددع 5 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکیناکم لیب  نیگنس  کبس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  هیارک 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  - الاک لیوحت  زا  سپ  زور  هیوست 60 

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

32729111-045  ، 31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

290290 یکیناکم   یکیناکم لیب   لیب وو     240240 یکیناکم   یکیناکم لیب   لیب روتوم   روتوم تخوس   تخوس حطس   حطس روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 138138

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

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

زا 124 ھحفص 100 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/x2mkmdp6qysyc?user=37505&ntc=5939930
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5939930?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 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

5940750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PT 100 روسنس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001236 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نوکسبآ موینیمولآ  یاه  هدروآرف  یناگرزاب  یتعنص  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   SIGMA یتراجت مان   PT-100 لدم امد  روسنس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا لبق  دیاب  امتح  اهالاک  - ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف  امتح  تمیق  جرد  اه و  روسنس  لماک  تسیل  هدهاشم  تهج  -PT 100 روسنس - ههام هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنوش دات  ینف  دحاو  طسوت  هناماس  رد  ییاهن  دات 

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029260-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

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 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

5940852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لژ روسنس و  ناربمم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092134000618 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لژ روسنس و  ناربمم  - 

یریگ هزادنا  تالآرازبا  الاک :  هورگ 
NO 10 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب .  یمن  دات  هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  لیاف  رد  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . یسررب تهج  ددرگ  تسویپ  گولاتاک 

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

37297514-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PT 100PT 100 روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 139139

لژلژ وو   روسنس   روسنس ناربمم   ناربمم ناونع : : ناونع 140140

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5939637- کیتسالپ نف  یفقس - روسنس  ناشفا -  سم  لباک  یباتهم - یباتفآ و   FPL تاو پمال 36 
لرتنک تومیر 

هحفص 97) روسنس  ( روسنس

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

یاضاقت5939907 حرش  قبط  یناشن  شتآ  بآ  رالیپرتاک  پمپ  لزید  رود  لرتنک  تراک  روسنس و 
.دشاب یم  یناریا  یالاک  اب  تیولوا.تسویپ 

هحفص 97) روسنس  ( روسنس

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

یکیناکم 5939930290 لیب  یکیناکم 240 و  لیب  روتوم  تخوس  حطس  هحفص 97)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

5940750PT 100 هحفص 97)روسنس روسنس  ( روسنس

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

لژ5940852 روسنس و  هحفص 97)ناربمم  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 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

5940082 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  چیئوس  سراپ   BLG) HPL  ) تردق یاهدیلک  یکدی  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001046000328 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ قبط  چیئوس  سراپ   BLG) HPL  ) تردق یاهدیلک  یکدی  مزاول  دیرخ  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هچنانچ .ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  انمض  .دامرف  لصاح  سامت  یبوقعی  یاقآ  هرامش 09177126895  اب  افطل  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  مورحم  سراف  یا  هقطنم  قرب  تکرش  تالماعم  هیلک  رد  روضح  زا  هام  شش  تدم  هب  دهد  فارصنا  راک  ماجنا  زا  مالعتسا  هدنرب 

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

32142312-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قبط   قبط چیئوس   چیئوس سراپ   سراپ   BLG)  HPLBLG)  HPL  ) ) تردق تردق یاهدیلک   یاهدیلک یکدی   یکدی مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 141141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5940141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  هاگتسد .  هکبش 1  چیئوس  هاگتسد .  تسویپ 1  تاصخشم  اب  روتینام  هاگتسد .  تسویپ 1  تاصخشم  اب  رتویپماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تسویپ  لیاف  هب  زاین  دروم 

1101004199000042 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یترجه یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  سنج   mobin plus لدم رتویپماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

هناماس رد  مالعتسا  یاهمرف  یرازگراب  ندومن و  لیمکت  دامن .  لصاح  سامت  هرامش 09177735029  هب  یروصنم  یاقا  اب  لاوس  هنوگ  ره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا 

7515675531 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  هاگدورف  لک  هرادا  اضر  ماما  خ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33333291-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333291-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تنرتنیا5939685 هکبش  رد  یتینما  هحفص 38)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ5940082 قبط  چیئوس  سراپ   BLG) HPL  ) تردق یاهدیلک  یکدی  مزاول  هحفص 102)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس5940141 هاگتسد .  تسویپ 1  تاصخشم  اب  روتینام  هاگتسد .  تسویپ 1  تاصخشم  اب  رتویپماک 
دشابیم تسویپ  لیاف  هب  زاین  دروم  ینف  تاصخشم  هاگتسد .  هکبش 1 

هحفص 102) چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس5940142 هاگتسد .  تسویپ 1  تاصخشم  اب  روتینام  هاگتسد .  تسویپ 1  تاصخشم  اب  رتویپماک 
دشابیم تسویپ  لیاف  هب  زاین  دروم  ینف  تاصخشم  هاگتسد .  هکبش 1 

هحفص 38) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هنایار5940289 هکبش  اتید  چیئوس  هداد -  زکرم  شتآ  راوید  سنسیال  هلاسکی  هحفص 21)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تمیق5940916 مالعتسا  مرف  دشاب -  یم  یروص  دکناریا  تسویپ –  لیاف  اب  قباطم  وکسیس  چوس 
.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  لیمکت  زا  سپ  تسویپ 

هحفص 38) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

ینف ینف تاصخشم   تاصخشم هاگتسد .  .  هاگتسد   11 هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس هاگتسد .  .  هاگتسد   11 تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   روتینام   روتینام هاگتسد .  .  هاگتسد   11 تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف هبهب   زاین   زاین دروم   دروم

142142
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

کوب5941024 کم  هنایار  - هنایار هکبش  هیذغت  عبنم  - هنایار هکبش  اتید  هحفص 89)چیئوس  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5940301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NEO-DYNE PRESSURE SWITCH., SERIES 100P&101P تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134000777 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
PYROPRESS هدنزاس عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   PRESSURE SWITCH یتراجت مان   DPF266 لدم ییاسانش  یریگ و  هزادنا  راشف  چوس  الاک :  مان 

اتنپس زیهجت  اتسیو  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم5940196 نیبرود  یکینورتکلا  هحفص 70)مشچ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5940301NEO-DYNE PRESSURE SWITCH., SERIES 100P&101P(104 هحفص چوس  ( چوس

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

تمیق5940916 مالعتسا  مرف  دشاب -  یم  یروص  دکناریا  تسویپ –  لیاف  اب  قباطم  وکسیس  چوس 
.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  لیمکت  زا  سپ  تسویپ 

هحفص 38) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

NEO-DYNE PRESSURE SWITCH.,  SERIES 100P&10 1PNEO-DYNE PRESSURE SWITCH.,  SERIES 100P&10 1P ناونع : : ناونع 143143
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ماج تبرت  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5939434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک متسیس  چیکپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030028000028 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  ماج  تبرت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نایداه جاح  اضر  هدننک  هضرع  عجرم   MK600 لدم سنارفنک  یتوص  متسیس  الاک :  مان 

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

ماج تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طبار ددع  هیذغت 1  عبنم  ددع  هسلج 1  تسایر  نفورکیم  ددع  نفورکیم 16  لماش  هک   BKR دنرب گنیکرتوتا  تیلباق  اب  سنارفنک  متسیس  چیکپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع یلکیر 1  میس  یب  نفورکیم  ددع  دناب 2  ددع   W 1 300 ریاف یلپما  لاقتنا 

9571947198 یتسپ :  دک  ماج ،  تبرت  یرادرهش  ادهش - نادیم  ماج - تبرت  یوضر - ناسارخ  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52527911-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52527915-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یرادرهش  تاطابتراو  تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/20 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5939836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک یاه  نلاس  یتوص  تازیهجت  ینابیتشپ  ارجا و  نیمات  هنیمز  رد  لاعف  ناراکنامیپ  یبایزرا  ییاسانش و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: tmicto.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنارفنک سنارفنک متسیس   متسیس چیکپ   چیکپ ناونع : : ناونع 144144

سنارفنک سنارفنک یاه   یاه نلاس   نلاس یتوص   یتوص تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   ارجا   ارجا نیمات   نیمات هنیمز   هنیمز ردرد   لاعف   لاعف ناراکنامیپ   ناراکنامیپ یبایزرا   یبایزرا وو   ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 145145
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5940263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یدنمزاین  دنس  ربارب  ریوصتو  توص  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000611 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب دیدزاب  یاه  یگنهامه  تهج  هدوب و  یمازلا  لحم  زا  دیدزاب  -2 .دشاب یم  یمازلا  تیحالص  یاه  زوجم  تیلاعف و  زوجم  تمیق و  زیلانآ  قاصلا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هطوبرم  رظان  هیدات  زا  سپ  تکرش  باختنا  -3 .دیئامن لصاح  سامت  نفلت 35911416  یعازخ  یاقآ 

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35917197-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ یدنمزاین   یدنمزاین دنس   دنس ربارب   ربارب ریوصتو   ریوصتو توص   توص تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 146146

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

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

زا 124 ھحفص 106 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dmlbrzkr6s8xc?user=37505&ntc=5940263
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5940263?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دابآرظن ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: 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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5940555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدیق  لباکو  نتنآ  لدم  زا  ریغ  هب  هک  یاهتکرش  هب  تسا  هدش  یراذگراب  هحفص  رد  تاصخشم  هیلکو  دنرب  لدم  نتنآ  عون  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دش 09124663291 دهاوخن  رثا  بیترت  دنهد  تمیق 

1101093614000015 زاین :  هرامش 
دابآرظن ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

اکینکت ویدار  یتراجت  مان   XIINEFS10.1 لدم یتوص  متسیس  وگ  دنلب  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هدش هدیق  لباکو  نتنآ  لدم  زا  ریغ  هب  هک  یاهتکرش  هب  تسا  هدش  یراذگراب  هحفص  رد  تاصخشم  هیلکو  دنرب  لدم  نتنآ  عون  فیدر  لماش 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزابهش مناخ  یگنهامه 09124663291 تهج  سامت  هرامش  دش  دهاوخن  رثا  بیترت  دنهد  تمیق 

3331916496 یتسپ :  دک  دابآرظن ،  ناتسرهش  تشادهبزکرم  نایگنهرف  کرهش  دابآرظن  دابآ ،  رظن  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45385005-026  ، 45385003-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45385003-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتوص یتوص متسیس   متسیس وگوگ   دنلب   دنلب ناونع : : ناونع 147147
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ناتسا جدننس  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسدرک

ناتسدرک 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

5940633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تهج نفلت.ددرگ  هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  دشاب و  یمن  رظن  دم  یصاخ  دنرب  کرام و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یربنق  09188749032 هرواشم

1101005547000035 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  جدننس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

زاریش توصردنت  یکینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم  ردنت   RX700 لدم رایس  یتوص  میس  یب  هدنریگ  الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

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

تهج نفلت.ددرگ  هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  دشاب و  یمن  رظن  دم  یصاخ  دنرب  کرام و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یربنق  09188749032 هرواشم

6613664861 یتسپ :  دک  جدننس ،  یرادرهش  - عماج دجسم  یوربور  - ینیمخ ماما  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33158700-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33167218-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رایس رایس یتوص   یتوص میس   میس یبیب   هدنریگ   هدنریگ ناونع : : ناونع 148148
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5940716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ گرب  قبط  تساک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک 

1101030292000824 زاین :  هرامش 
ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 

یدیفح نازرب  هدننک  هضرع  عجرم  ایناس  یتراجت  مان   SU-155 لدم ید  یو  ید  تساک و  اب  یگناخ  توص  شخپ  ویدار  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  اب  راب  لمح 

دشاب یم  هام  تخادرپ 6 

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   تسویپ   تسویپ گرب   گرب قبط   قبط تساک   تساک ناونع : : ناونع 149149
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یرایتخب لاحمراهچ و  زکرم  یامیس  ادص و   :: 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   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5940961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنوگ ره  تهج  دوش .  یم  تخادرپ  دقن  تروص  هب   . دشاب یم  تسویپ  تسیل  قبط  سانجا  هیلک.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامرف لصاح  سامت  هرامش 09128812934  اب  لاوس 

1101091288000012 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 

شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   THOMSON یتراجت مان   INDIGO لدم لاتیجید  ریوصت  رسکیم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  لاوس  هنوگ  ره  تهج  دوش .  یم  تخادرپ  دقن  تروص  هب   . دشاب یم  تسویپ  تسیل  قبط  سانجا  هیلک.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت   09128812934

8817643365 یتسپ :  دک  یدرکهد ،  هللا  تیآ  نادیم  زا  رتالاب  - یلامش یسودرف  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33222114-038  ، 32221447-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222480-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید ریوصت   ریوصت رسکیم   رسکیم ناونع : : ناونع 150150

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

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

زا 124 ھحفص 110 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mfmbnx6sarnye?user=37505&ntc=5940961
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5940961?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا تفن  یلم  تکرش  فاشتکا  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 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

5941338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نفلت اب  زاین  تروص  رد  تسویپ -  لیاف  طیارش  تاصخشم و  قبط  یتوص  متسیس  هاگتسد  کی  نویزیولت و  هاگتسد  دادعت 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامرف لصاح  سامت  یریصم  یاقآ   82702204

1101093687000106 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رد  ناریا  تفن  یلم  تکرش  فاشتکا  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

راگدنام نیرفآ  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم  اونسا  یتراجت  مان   SLD55S37 لدم  in 55 زیاس  LCD نویزیولت الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاقآ نفلت 82702204  اب  زاین  تروص  رد  تسویپ -  لیاف  طیارش  تاصخشم و  قبط  یتوص  متسیس  هاگتسد  کی  نویزیولت و  هاگتسد  دادعت 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یریصم 

1994817119 یتسپ :  دک  یمادخ ،  نابایخ  یادتبا  یئاهب - خیش  نادیم  یقرش  لامش  علض  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82702204-021  ، 82700-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88604644-021 :: 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

سنارفنک5939434 متسیس  هحفص 104)چیکپ  توص  ( توص

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

نلاس5939836 یتوص  تازیهجت  ینابیتشپ  ارجا و  نیمات  هنیمز  رد  لاعف  ناراکنامیپ  یبایزرا  ییاسانش و 
سنارفنک یاه 

هحفص 104) توص  ( توص

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

تسویپ5940263 یدنمزاین  دنس  ربارب  ریوصتو  توص  تازیهجت  یرادهگن  هحفص 104)ریمعت و  توص  ( توص

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

مراط5940321 ناتسرهش  هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هارو  هحفص 70)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتوص5940555 متسیس  وگ  هحفص 104)دنلب  توص  ( توص

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

رایس5940633 یتوص  میس  یب  هحفص 104)هدنریگ  توص  ( توص

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

دشاب5940716 یم  هباشم  دک  تسویپ  گرب  قبط  هحفص 104)تساک  توص  ( توص

یتوص یتوص متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   نویزیولت   نویزیولت هاگتسد   هاگتسد دادعت  33   دادعت ناونع : : ناونع 151151
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لاتیجید5940961 ریوصت  هحفص 104)رسکیم  توص  ( توص

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

یتوص5941338 متسیس  هاگتسد  کی  نویزیولت و  هاگتسد  هحفص 104)دادعت 3  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 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

5939433 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش یراذگراب  لیاف  قبط  گنیروتینام  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005910000021 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اتت هدننک  هضرع  عجرم  لدم 41047  یعبرم  رتم  داعبا   indoor سیرتام تاد  گنیروتینام  رگشیامن  الاک :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یناریا  دیاب  هاگتسدو  دشاب  هدش  یراذگراب  لیاف  قبط  دیاب  تاصخشم   :: 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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 152152

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5939997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوام دربیک و  روتینام ،  هارمهب  سیک  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000422 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
 " تسویپ لیاف  قبط  - "

" .دشاب نامزاس  نیا  لحم  رد  تکرش  یتناراگ  پملپ  یاراد  هدش و  لبمسا  تروص  هب  سیک  " 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هعومجم  1 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  ون و  یلصا ، الاک  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دوش یم  هتفریذپ  نارهت  ناتسا  زا  طقف  تمیق  داهنشیپ  ) تسیمازلا روتکاف  شیپ  قاصلا  -2

.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  روتکاف  الاک و  لمح  هنیزه  -3
.دشابیم ینف  دیئات  روتکاف و  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یراک  هتفه  ود  هیوست  -4

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911719-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوام سوام وو   دربیک   دربیک روتینام ،  ،  روتینام هارمهب   هارمهب سیک   سیک هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 153153

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

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

زا 124 ھحفص 113 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rde4a2euckp8f?user=37505&ntc=5939997
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5939997?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5940758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IRC تلاصا و دک  نتشاد  / هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  / ههام 5 تخادرپ /10p دارا لدم  ناریاص  روتینام  نالاسگرزب  spo2 بورپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002656 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
حارج بط  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   SPO2 sensor هسانش دک  یددع  نتراک 1  رتمیسکا  سلاپ  هاگتسد  دربراک  هعطق  بورپ  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

05831525027 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکشزپ تازیهجت  لووسم  ینالصا  یاقآ   09154922334

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31521118-058  ، 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

نالاسگرزب نالاسگرزب spo2spo2 بورپ بورپ ناونع : : ناونع 154154

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

5940780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نتشاد / ههام 5 تخادرپ / هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  / ددع 10 مادکره زا   5B 9 وB لدم تداعس  روتینام  نالاسگرزب  SPO2 بورپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
IRC تلاصا و دک 

1101000257002657 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

حارج بط  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   SPO2 sensor هسانش دک  یددع  نتراک 1  رتمیسکا  سلاپ  هاگتسد  دربراک  هعطق  بورپ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

05831525027 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکشزپ تازیهجت  لووسم  ینالصا  یاقآ  09154922334

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31521118-058  ، 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 نالاسگرزب   نالاسگرزب SPO2SPO2 بورپ بورپ ناونع : : ناونع 155155

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5940859 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  حرش  اب  قباطم  یراوید  کر  روتینام و  هنایار ، دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000609 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اتیپوس یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  لدم 70014   50x60x58 cm داعبا  cm 60 قمع تینوی  یراوید 9  کر  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

اناداپآ هنایار  هعسوت  تراجت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   MASTER TECH یتراجت مان   PA245Q لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 25 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
ییازریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  سراپ  لدم  هدش  لبمسا  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 25 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصنیا ریغرد  تسیمازلا  یلامداهنشیپ  هئارااب  نامزمه  ینفداهنشیپ  تسویپ  - دشابیم یناریا  یالاکدیرخاب  تیولواو  هدوب  هباشماهدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09365147233 دشابیم ناگدننک  نیمأت  هدهعرب  یتسپ  یاه  هنیزه  یمامت  - ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق 

7581873849 یتسپ :  دک  زاگ ،  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - ناراسچگ  - دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31921130-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراوید یراوید کرکر   وو   روتینام   روتینام هنایار ، ، هنایار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 156156

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  نیسره  یرادرهش  یرادنامرف   :: 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   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5940879 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یج لا  ای  گنوسماس  کرام  اب  چنیا  روتینام 17  هاگتسد   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005253000045 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  نیسره  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس  N1740 لدم  in 17 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

نیسره رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6731818591 یتسپ :  دک  نیسره ،  یرادرهش  - نارادساپ هاپس  راولب  نیسره ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45124440-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45124522-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5941312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یجیج لالا   ایای   گنوسماس   گنوسماس کرام   کرام اباب   چنیا   چنیا روتینام  1717   روتینام هاگتسد   هاگتسد   44 ناونع : : ناونع 157157

یرتویپماک یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت وو   بایدر   بایدر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 158158
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یتسویپ یاهلیاف  قبط  یرتویپماک  تازیهجت  بایدر و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشابیم هباشم  اهدکناریا 

1101093228001703 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لامش هدنیارآ  هدننک  هضرع  عجرم   CONCOX هدنزاس عجرم   GPS TRACKER یتراجت مان   TS-500 لدم تلکیسروتوم  وردوخ و  بایدر  الاک :  مان 
هاگتسد 45 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ایشرپ هنایار  تاروگیز  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DELL یتراجت مان   E6400 لدم  latitude یرس کوب  تون  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

DELL یتراجت مان  لدم 2407   in 24 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
گیتا یتراجت  مان  اب  گنتات  کینورتکلا  یتعنص  هورگ  زا   R261T لدم  in 26 یگنر  LCD روتینام الاک :  مان 

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

یمکح امه  هدننک  هضرع  عجرم   TENDA یتراجت مان   D840R لدم یلومعم  مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نطو شیدنا  ایوپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   VIERA یتراجت مان   VI-8306 لدم میس  یب  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 

تس 6 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

باتارفا کینورتکلا  عیانص  هدنزاس  عجرم  باتارفا  کینورتکلا  عیانص   FLEET بایدر الاک :  مان 
هاگتسد 27 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
سروفاگم یتراجت  مان   S430 لدم یتسد  بایدر  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

ناریا یداه  همین  عیانص  هدنزاس  عجرم   JAVA لدم هارمه  نفلت  تراک  میس  الاک :  مان 
ددع 95 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
دامع یداه  همین  هدنزاس  عجرم   EMSC006201 ینف هرامش  هارمه  نفلت  تراک  میس  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیروتینام5939433 هاگتسد  هحفص 112)دیرخ  روتینام  ( روتینام
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

سوام5939997 دربیک و  روتینام ،  هارمهب  سیک  هحفص 112)هیهت  روتینام  ( روتینام

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

چیئوس5940141 هاگتسد .  تسویپ 1  تاصخشم  اب  روتینام  هاگتسد .  تسویپ 1  تاصخشم  اب  رتویپماک 
دشابیم تسویپ  لیاف  هب  زاین  دروم  ینف  تاصخشم  هاگتسد .  هکبش 1 

هحفص 102) چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس5940142 هاگتسد .  تسویپ 1  تاصخشم  اب  روتینام  هاگتسد .  تسویپ 1  تاصخشم  اب  رتویپماک 
دشابیم تسویپ  لیاف  هب  زاین  دروم  ینف  تاصخشم  هاگتسد .  هکبش 1 

هحفص 38) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

نالاسگرزب5940758 spo2 هحفص 112)بورپ روتینام  ( روتینام

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

روتینام5940780 نالاسگرزب  SPO2 هحفص 112)بورپ روتینام  ( روتینام

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

یراوید5940859 کر  روتینام و  هنایار ، هحفص 112)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

یج5940879 لا  ای  گنوسماس  کرام  اب  چنیا  روتینام 17  هاگتسد  هحفص 112)4  روتینام  ( روتینام

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

ردروکرو5941110 ECG12LEAD لباک  - یلارت هیاپو   ECG دیل اب 12  رتماراپ  لوف  یتایح  مئالع  روتینام 
-wifi هکبش.سکپ و متسیس  هب  لاصتا   - یترارح

هحفص 89) ردروکر  ( ردروکر

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

یرتویپماک5941312 تازیهجت  بایدر و  هحفص 112)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

رابنا5941356 تارباخم  نامتخاس  رورس و  قاتا  تسارح ،  گنیروتینام  قاتا  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا 
تفن

هحفص 35) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم5940196 نیبرود  یکینورتکلا  هحفص 70)مشچ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ5940426 تسیل  قبط  هتسبرادم  هحفص 70)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5940704 لیاف  حرش  هب  هتسبرادم  نیبرود  بصن  هحفص 70)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ5940867 تسیل  قبط  هتسبرادم  هحفص 70)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هدنشورف5941148 هدهع  رب  لمح  هنیزه  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  سراح  هتسبرادم  نیبرود  لک  هرادا 
یمازلا ناماس  رد  تسویپ  شورف  زوجم  روتکاف و  شیپ  هئارا 

هحفص 70) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " 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

مپسا5940392 یتنآ  سوریو و  یتنآ  هکبش  تحت  هخسن  رازفا  مرن  هحفص 21)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دکناریا5940497 یتسویپ  یاهلیاف  قبط  دشابیم  ملق  راهچ  لماش  هک  تنرتنیا  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ 
دشابیم هباشم 

هحفص 21) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هارمه5940549 هلاس  هس   Red Hat Enterprise Linux Server Standard تناکا سنسیال  دیرخ 
هس ینف  ینابیتشپو  هلاس  هس  یتناراگ  اب   ) Red Hat Learning Subscript رازفا مرن  اب 

( هلاس

هحفص 21) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تیریدم5940864 ییاتسور و  یکناب  یاه  هجاب  عماج  هناماسرارقتسا  ،و  یزاس هدایپ  یحارط ، دادرارق 
بعش

هحفص 21) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5941316 تحت  یهاگتسیا  تاملاکم  طبض  یزکرم  رازفا  مرن  هحفص 21)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتنرتنیا5941334 لاتروپ  هناماس  هعسوت  رورس و  یربهار  رازفا و  مرن  هحفص 21)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاصخشم5939601 قبط   ) یریوصت تراظن  متسیس  زاین  دروم  تازیهجت  تامدخ و  الاک ، بصن  دیرخ و 
( یتسویپ یاهلیاف 

هحفص 70) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هاگدورف5940170 یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  تازیهجت و  هحفص 70)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هاگدورف5940182 یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لیمکت ، هژورپ  هحفص 21)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ5941126 کرادم  دانسا و  هعلاطم  نمض  ) دنمشوه یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  دیرخ 
( دیئامن مادقا  هناماس  رد  اهنآ  یراذگراب  اه و  مرف  هیلک  اضما  رهم و  لیمکت و  هب  تبسن 

هحفص 70) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هنایار5941352 یاه  هکبش  تظافح  تازیهجت  لاوریاف  تکوس و   ، کنارت ، هکبش لباک   ) تازیهجت دیرخ 
( یا

هحفص 38) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5941093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هزور  باسح 40  هیوست  هباشمریغ و  دک  ناریا  انمض   EB-E10 لدم نوسپا  روتکژورپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000375 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
جرب زربلا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  نوسپا  یتراجت  مان   EMP-1825 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

.دشابیم5939590 دیئات  دروم  ناریدام  ههام  یتناراگ 18   - DW 322 لدم  OPTOMA روتکژرپ اتید 
.دشابیم هباشم  دک  ناریا 

هحفص 87) روتکژرپ  ( روتکژرپ اتید   اتید

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

هزور5941093 باسح 40  هیوست  هباشمریغ و  دک  ناریا  انمض   EB-E10 لدم نوسپا  روتکژورپ  وئدیو 
دشاب یم 

هحفص 121) روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

دشاب دشاب یمیم   هزور   هزور   4040 باسح   باسح هیوست   هیوست وو   هباشمریغ   هباشمریغ دکدک   ناریا   ناریا انمض   انمض   EB-E10EB-E10 لدم   لدم نوسپا   نوسپا روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 159159

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) 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

هبعش5939646 یقرب  هرکرک  برد  یاهمتسیسبصن  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

یقرب5939654 هرکرک  برد  یاهمتسیسبصن  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

هبعش5939655 یقرب  هرکرک  برد  یاهمتسیسبصن  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

هبعش5939658 یقرب  هرکرک  برد  یاهمتسیسبصن  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

هبعش5939659 یقرب  هرکرک  برد  یاهمتسیسبصن  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

هبعش5939662 یقرب  هرکرک  برد  یاهمتسیسبصن  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

هدننک5940429 نیمات  اب  تیولوا   - هباشم دک  ناریا   - تسویپ تسیل  قبط  چناپ  لورو  یقرب  هرکرک 
تابعشزادیدزاب تهج  - نانمس ناتسا 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 64) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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 " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5940384 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HSE دحاو یمالعا  یصاصتخا  طیارش  طباوظ و  تیاعر  اب  رهشمرخ  ردنب  ییایرد  کیفارت  لرتنکزکرم  یاه  هشیش  یوشتسش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005867000197 زاین :  هرامش 

رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تفاظن هب  طوبرم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم دشاب .  یم  یمازلا  کرادم  تسویپ  رد  روتکاف ) شیپ  قاصلا  دیشاب ( هتشاد  لماک  تقد  هدش  هتساوخ  دراوم  یتسویپ و  کرادم  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییاضر  ازریم  یاقآ  بانج  یرادا :  میات  رد  زاین  دروم  الاک  ینف  تاعالطا  ذخا  تهج  ینف  رظان 

06153507676  – 09163308791

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

53507110-061  ، 53522801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

کیفارت لرتنک   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ردنب5940384 ییایرد  کیفارت  لرتنکزکرم  یاه  هشیش  هحفص 124)یوشتسش  کیفارت  ( کیفارت لرتنک   لرتنک

ردنب ردنب ییایرد   ییایرد کیفارت   کیفارت لرتنکزکرم   لرتنکزکرم یاه   یاه هشیش   هشیش یوشتسش   یوشتسش ناونع : : ناونع 160160

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